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558 ᾿ΑἽντιγάνης ὁ ὁ κωμῳδιοποιὸς, ἑταῖρε Τιμόκρατες, ὡς ἀνε- 
γίνωσχέ τινα τῷ βασιλεῖ Ὁδὶ ἑαϊδρῳ τῶν ἑαυτοῦ χωμῳδιῶν, 

ὁ δὲ δηλος ἦν οὐ πάνυ τι ἀποδεχόμενος, 4-εῖ γὰρ, ἔφη- 

σέν. ὦ ὦ βασιλεῦ. τὸν ταῦτ᾽ ἀποδεχόμενον ἀπὸ συμβόλων 

τε πολλάκις δεδειπνηχέναι καὶ περὶ ἑταίρας 'πλεονάχις χαὶ 

εἰληφέναι χαὶ δεδωχέγαι πληγὰς" ὥς φησι “Τυχύφρων ὃ 

Χαλκιδεὺς ἐν τοῖς περὶ χωμῳδίας. ἡμεῖς οὖν τὸν περὶ ἐρω- 
ν» τιχῶν λόγον ἐνταῦϑα μέλλοντες κχατατάττειν, ὑπ ΣᾺ 

γὰρ χαὶ περὶ γαμετῶν καὶ ἑταιρῶν πολλάκις εἰόχᾳ εἰδό- 
σιν ἐκτιϑέμενοι τὴν ἱστορίαν. τῶν Διουσῶν τὴν ᾿Ερατὼ 

ἐπιχαλεσάμενοι, εἰς μνήμην ἡμῖν ἰέναι τὸν ἐρωτικὸν ἐχεῖγον 
κατάλογον. ἐντεῦτεν τὴν καταρχὴν ποιησόμεθα" , 

Εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, ᾿Ερατὼ. πάρ ϑ'᾽ ἴστασο χαί μοι 
ἔγισπε 

τίνες λόγοι περὶ αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος καὶ τῶν ἐρωτιχῶν 
ἐλέχϑησαν. 

2. Καὶ γὰρ τὰς γαμετὰς ὁ χαλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ ἑπαι- 

ὁ γῶν Ἕρμιππον ἔφη ἕν τῷ περὶ νομοϑετῶν ἱστορεῖν ὅτι 
ἐν “Ἱαχεδαίμονι εἰς οἴχημιά τι σκοτεινὸν πᾶσαι συνεχλείοντο 

β αἱ χόραι, συγχλειομένων χαὶ τῶν ἀγάμων γεαγίσχων" καὶ 
ἔχαστος ἧς ἐπιλάβοιτο, ταύτην ἀπῆγεν ἄπροικον. διὸ χαὶ 
«1ὐσανδρον ἐζημίωσαν, ὅτι καταλιπὼν τὴν προτέραν ἑτέ- 
ραν ἐβουλεύετο περιχαλλεστέραν ἀγαγέσϑαι. Κλέαρχος δ᾽ 
ὁ Σολεὺς ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν ,, Εν “Ζακεδαίμονε (φησὶ) 

ο΄ τοὺς ἀγάμους αἱ γυναῖκες ἐν ἑορτῇ τινε περὶ τὸν βωμὸν 

δῦ 8. χωμῳδιοποιὸς ΑὉ, χωμῳδοποιὸς ΥΤ,, περὸ ΑΒΟΡΙ, 

οὐ Οσδβαυθοπίδηϊ, παρὰ Ὑ]., ; 

δῦ ". κατάλογον] κατὰ λόγον ΔΑ, Ἐἱ δ᾽ ἀγεὴ Ἀροϊ]όηίαβ ΠΗσά, 
' ΔΛύροη. ΠΗ, 1, πάρ ΓΗ; πίν 9. Ῥ. ἕστιισο] ἵστατο Ἔ,, Ἶ 

δῦ 6, ἐν τῷ περὶ) ἐν τοῖς περὶ Β. συνεχλείοντο συνεκλὲ- 

᾿ γοντοὸ ΡᾺ ἑτέρα»] ἑταίραν Δ, ἐβουλεύετο Α(. ἐβούλετο ΡΥΤΙ; 
Ι ᾿ ν᾽ 

80. 



1248 ἐν ἢ 
ἰν} 

ἃ ἕλχουσαι ῥαπίζουσιν, ἵνα τὴν ἐκ τοῦ πράγματος ὕβριν 
φεύγοντες φιλοστοργωσί τὲ χαὶ ἐν ὥρᾳ προσίωσι τοῖς γά- 
μοις. ἐν δὲ ᾿᾿ϑήναις πρῶτος Κέχροψ μίαν ἑνὶ ἔξευξεν, ἀνέ- 

δὴν τὸ πρότερον οὐσῶν τῶν συνόδων χαὶ χοινογαμίων ῦν- 
των. διὸ καὶ ἔδοξέ τισι διφυὴς νομισϑῆναι, οὐχ εἰδότων 
τῶν πρότερον διὰ τὸ πλῆϑος τὸν πατέρα.“ ἐκ τούτων οὖν 

τις ὁρμώμενος μέιυψαιτ᾽ ἂν τοὺς περιτιϑέντας “Σωχράτει 
δύο γαμετὰς γυναῖχας, Ξανϑίππην καὶ τὴν ᾿Δἀριστείδου 
Μυρτὼ, οὐ τοῦ διχαίου καλουμένου, οἱ χρόνοι γὰρ οὐ 

586 συγχωροῦσιν, ἀλλὰ τοῦ τρίτου ἀπ᾽ ἐχείνου. εἰσὶ δὲ Καλλι- 
σϑένης, Δημήτριος ὃ Φαληρεὺς, Σάτυρος ὁ περιπατητι- 
χὸς, ΑΙριστόξενος, οἷς τὸ ἐνδόσιμον ᾿“ριστοτέλης ἔδωκεν 
ἱστορῶν τοῦτο ἐν τῷ περὶ εὐγενείας. εἰ μὴ ἄρα συγχεέχω- 
ρημένον κατὰ ψήφισμα τοῦτο ἐγένετο τότε διὰ σπάνιν 
ἀνθρώπων, ὥστ᾽ ἐξεῖναι καὶ δύο ἔχειν γυναῖχας τὸν βου- 
λόμενον. ὅϑεν χαὶ τοὺς τῆς κωμῳδίας ποιητὰς ἀποσιωπῆ- 
σαι τοῦτο, πολλάκις τοῦ “Σωκράτους μνημονεύοντας. πα- 
ρέϑετο δὲ περὶ τῶν γυναιχῶν ψήφισμα “Ἱερώνυμος ὁ ΝΗ 

ν διος᾽ ὕπερ σοι διαπέμψομαι. εὐπορήσας τοῦ βιβλίου. ἀν- 
τεῖπε δὲ τοῖς λέγουσι περὶ τῶν ΣΣωχράτους γυναιχῶν Π|α- 
ναίτιος ὁ “Ρύδιος. 

3. Παρὰ δὲ Πέρσαις ἀνέχεται ἡ βασίλεια τοῦ πλή-- 
ϑους τῶν παλλακίδων, διὰ τὸ ὡς δεσπότην ἄρχειν τῆς γα- 
μετῆς τὸν βασιλέα, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ τὴν βασιλίδα, ὡς 

φησι Δείνων ἐν τοῖς Π|ερσιχοῖς, ὑπὸ τῶν παλλαχίδων 
ϑρησχεύεσθαι" προσχυνοῦσι γοῦν αὐτήν. καὶ ὃ Πρίαμος 
δὲ πολλαῖς “Ζρῆται γυναιξὶ καὶ ἡ ᾿Εχάβη οὐ δυσχεραίνει. 
λέγει γοῦν ὃ Πρίαμος 

ε ᾿Σννεακαίδεχα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 

θοῦ ἃ, τῶν συνόδων] τῶν γυναικὼν Ὁ, γαμετὰς γυναῖκας} γυΞ 
ψτῦχκας οἱ. Β. καλουμένου ὁπ. Β, 

50 ἃ. ἱστορῶν] ἱστοριῶν Β. εὐγενείας ἈΒ], οἐὲ Οάβδιρο- 
ηἶδιϊ. συγγενείας ΡΥ, τὸν βουλόμενον οπι, Β, τῶν γυναικῶν] 
τῶν ὁ, Β., : 

80». ἡεβλέομ, βυβλίου Ρ, βασίλει.} βασιλεία Ὁ. τοῦ 
πλήϑους -- γαμετῆς τὸν βασιλέα οπι. . ἔτι δὲ καὶ δὲ ον, Ρ. 

“«ἰείνων} δον οθαίαν.  Πίνων. 

Ὀδ0 ο. ᾿δννεακαύίδεχι). Πα 4. ὦ, 9, ἐης}] υἱεῖς ΒΡ, 
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εἰ τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἕτιστον ἐνὲ μεγάροισι γυναῖκες. 
᾿ παρὰ δὲ τοῖς “Ἕλλησιν οὐχ ἀνέχεται ἡ τοῦ Φοίνωτος μήτηρ 
τὴν. τοῦ “Ἀμύντορος παλλακίδα. Μήδεια δὲ, καίπερ, εἰδυτα 

χὸ ἔϑος ὅτι ἐστὶ βαρβωρικὸν, οὐ φέρει οὐδὲ αὐτὴ τὸν 
λούκης γάμον, ἤδη εἰς τὰ ἀμεένω. καὶ ᾿Ελληνιχὰ ἐχδεδιῃ- 
φημένη. καὶ ἡ. Κλυταιμνήστρα δὲ περιπαϑὴς γενομένη τὴν 

"Καδάνδραν: σὺν αὐτῷ τῷ .4γαμέμνονε ἀποχτείνει, ἣν. εἰς 
"τὴν ᾿Ελλάδα ὃ κρείων ἐπηγάγετο, ἐν ἔϑει γενόμενος βαρ- 
ἀ βαριχῶν γάμων. ,,Θαυμάσαε δ᾽ ἄν τις (φησὶν ᾿Αριστοτέλης) 
“ὅτι οὐδαμοῦ τῆς ἰλιάδος “Ὅμηρος ἐποίησε Μενελάῳ συγ χοι- 

᾿μωμένην παλλακίδει, πᾶσι. δοὺς γυναῖκας. “κοιμῶνται γοῦν 
παρ᾽ αὐτῷ χαὶ οἱ γέροντες μετὰ γυναικῶν, Νέστωρ. χαὶ 
“«βοίνιξ. οὐ γὰρ ἦσαν οὗτοι ἐκλελυμένου τοῖς σώμασιν ἐν 

"τοῖς͵ τῆς νεότητος χρόνοις 1) διὰ μέϑης ἢ) δι᾿ ἀφροδισίων, 

) χαὶ διὰ τὰς ἐν ταῖς ἀδηφαγίαις αν έπο ς ὥστε εἰχότως 
“ἔρρωνται. τῷ γήρᾳ. ἔοιχεν οὖν ὃ “Σπαρτιάτης αἰδεῖσϑαι 
γαμετὴν οὖσαν τὴν ᾿Ελένην, [ὑπὲρ ἧς καὶ. τὴν: στρατείαν 

6: ἤϑροισε" ᾿διόπερ φυλάττεται τὴν πρὸς ἄλλην χοιγνωνίαν. ὃ 

δ᾽ ᾿Δγαμέμνων ὡς πολυγύναιος ὑπὸ Θερσίτου λοιδορεῖται 
Πλεῖαέ τοι χαλκοῦ χλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖχες 
εἰσὶν ἐνὶ χλισίῃς ἐξαίρετοι, ὥς τοι 4 χαιοὶ 
πρωτίστῳ δίδομεν. ; 

"ἀλλ᾽ οὐχ εἰχὸς, φησὶν ὃ ᾿Δριστοτέλης, εἰς χρῆσιν εἶναι τὸ 

πλῆϑος τῶν γυνωικῶν, ἀλλ᾽ εἰς γέρας" ἐπεὶ οὐδὲ τὸν πο- 
λὺν οἶνον εἰς τὸ μεϑύειν παρεσχευάσατο. “ 

4ά, Ὃ δὲ Πραχλῆς πλείστας δόξας ἐσχηκέναι γυγναῖ- 

ἢ χες, ἦν γὰρ φιλογύνης, ἀνὰ μέρος αὐτὰς εἰχὲν., ὡς ἂν 

στρατευόμενος καὶ κατὰ διάφορα γιγνόμενος χωρία" ἐξ ὧν 
᾿χαὶ τὸ τῶν τέκνων αὐτῷ πλῆϑος ἐγένετο. ἐν ἑπτὰ μέντοι 

Κασάνδραν͵] καυσάνδραν Β. τῷ ἀγαμέμνονν ΑΒ. τῷ οι. ῬΨῚ,, 
νι. Οᾶν85. λ, 421]. 

δδ6 ἅ. πᾶοι οι, Ρ. γυναῖκας ΑΒΟ, γυναῖκα ΡΥ. 
“)οίνιξ] φοῖνιξ Ρ. ὀδηφαχίεις Α. ἀδδηφαγίαις σΡΥΙ,. ἔρρων- 

τ 

τῶν ΒΡ. ἔρρωντο Υ].. ἔρρων Ὁ. 

90 ὁ. Πλεῖ} ἢΠἸα4. β, 2206. δ᾽ ̓ 4ριστοτέλης) ὁ οπι. 1}. 
παρεσκευάσατο ΛΒῸΡ οἐ Ἰδυβέαξπίι5 Ρ. 136], 2. παρεσκευάζετο Ὑ7ω: 
αυοά ρυντπι ᾿νε Ὁ, 
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γε ἡμέραις πεντήκοντα, διεπαρϑένευσε. Θεστίου κόρας, ὡς 
“Ἡρόδωρος ἱστορεῖ. πολυγύναιος δ᾽ ἐγένετο χαὶ «Αϊγεύς. 

πρώτην μὲν γὰρ ἔγημ τὴν ᾿ Ὅπλητος ϑυγατέρα, μεῶ ἣν 

τῶν Χαλκχώδοντος μίαν,. παραδοὺς δ᾽ “ἀμφοτέρας φίλοις 

συνὴν πολλαῖς χωρὶς γάμων. ἔπειτα τὴν Πιτϑέως ἐλαβὲν 
ὅ6 7. ἴϑραν, μεϑ ἣν. “Μήδειαν. Θησεὺς δὲ “Ἑλένην. ἁρπάσας 

ἑξῆς καὶ ᾿Αριάδνην ἥρπασεν. Ἴστρος γοῦν ἐν τῇ. τεσσαρεσκαι- 
δεχάτη τῶν ᾿Αττικῶν. καταλέγων τὰς τοῦ. Θησέως γενομέ- 
γας γυναῖχας φησὶ τὰς μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγενήσϑαι, 

τὰς δ᾽ ἐξ ἁρπαγῆς, ἄλλας δ᾽ ἐκ νομίμων γάμων" ἐξ ἀρ- 
παγῆς μὲν ̓ βλένην, ᾿Δριάδνην, ᾿Ιππολύτην καὶ τὰς Κερ- 
κύονος χαὶ Ζιίνιδος ϑυγατέραρ, γομίμως δ᾽ αὐτὸν γῆμαι 
Μελίβοιαν τὴν «Αἴαντος μητέρα. Ἡσίοδος δέ φησι καὶ Ἵπ- 
πην χαὶ “ἴγλην, δι ἣν καὶ τοὺς πρὸς ᾿Δριάδνην ὅρκους 

υ παρέβη, ὥς φησε Κέρχωψ. Φερεχύδης δὲ προστίϑησι καὶ 
Φερέβοιαν. πρὸ δὲ τῆς ᾿Ελένης καὶ ἐκ Τροίας ἥρπασεν ᾿Δνα- 
ξώ. μετὰ δὲ τὴν ᾿Ιππολύτην Φαίδραν ἔσχεν. 

5. Φίλιππος δὲ ὁ Μαχεδὼν οὐκ ἐπήγετο μὲν εἰς τοὺς 
πολέμους γυναῖχας, ὥσπερ Δαρεῖος ὁ ὑπ᾽ ᾿Δλεξάνδρου χα- 

ταλυϑείς" ὃς περὶ τῶν ὅλων πολεμῶν τριαχοσίας πεντή- 
χοντὰ περεήγετο παλλακὰς, ὡς ἱστορεῖ Δικαίαρχος ἐν τρίτῳ 

περὶ τοῦ τῆς ᾿Πλλάδος βίου ,, Ὁ δὲ Φίλιππος ἀεὶ χατὰ 
πόλεμον ἐγάμει. ἐν ἔτεσι γοῦν εἴκοσι καὶ δυσὶν οἷς ἐβασί- 

ο λευσεν, ὡς φησι “Σάτυρος ἐν τῷ περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ, 
«Ἱὐδάταν ᾿Ιλλυρίδα γήμας, ἔσχεν ἐξ αὐτῆς ϑυγατέρα Κίν- 
ψαν" ἔγημε δὲ καὶ Φίλαν, ἀδελφὴν Δέρδα καὶ Μαχάτα. 
οἰχειώσασϑαι δὲ ϑέλων χαὶ τὸ τῶν Θετταλῶν ἔϑνος ἐπαε- 

0 ἢ πρώτην ΑΒΟ. πρῶτον ῬΥ͂],, χαλχώδοντος 1, οἱ Επ- 

δίδί 5 ἢ. 1345, 0, χαλκόδοντος ΛΟΡ, 

507 ἃ. καὶ σίνιδος ΟΥΤ,., χαεινιδὸς ΔΑ. χαὲὶ εἴνιδος ἨΊ, Ἐριτοπιθ 

παθς ποῦ παρεί, μητέρα ΑΒ,, μητέρα γυναῖκα ΡΨ. Ἵππη»} 
1 η)Ὸ ᾿Τόπην : νἱ 6 ἀηποίαἐ θη τι. 

007 ". προστίϑησι) “προτίϑησε Β. Τροίας] Ψτγοοζθηΐα θϑέ 

Απᾶχοὸ ἴῃ ῬΙξα ρον ὙΠόβοο ο. 239, ν. 13. δα, Βταποοῦ,, αἀπᾶρ Αἰπ6- 
πᾶ θα} ΟΡ σς ΔΙΘα βία ἱπ ἜΠΘΒ6Ὸ ο. 22. Ψαίδοαν} δουιθθ- 
ναξυν «Φαῖδραν. πεντήχοντα) ἐξήχοντις Β. εἴχοσν χαὶ δυσὶν 

δοθνν οἰ κῃ. εἴχοσε καὶ δίο ΑΔ. χβ Β. εἴχοαιν ΡΨΤ,. 

807 ο. δὲ ϑέλων Ἀ. δ᾽ ἐθέλων ῬΥΤ,, ϑέλων 6, τὸ τῶν Θεττιι- 
λῶν] τὸ ϑετταλὺὸν Β. 
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δοποιήσατο, ἐκ δύο Θετταλίδων γυναικῶν, ὧν ἡ. «μὸν ἦν 
Φεραία Νικησίπολις, ἥτις. αὐτῷ ἐγέννησε Θετταλονίκχην, 
ἡ δὲ “Ταρισσαία Φίλιννα, ἢ ἧς ᾿Αριδαῖον ἐτέχνωσε. 

προσεχτήσατο δὲ χαὶ τὴν Μολοττῶν (βασιλείων, γήμας 
ἀ Ὀλυμπιάδα, ἐξ ἧς ἔσχεν ᾿Ἵλέξανδρον καὶ Κλεοπάτραν. καὶ 

τὴν Θρᾷκην δὲ ὅτε εἷλεν, ἧχε πρὸς αὐτὸν Κοϑήλας ὁ τῶν 

Θρᾳκῶν βασιλεὺς, ἄγων Μήδαν τὴν ϑυγατέρα καὶ δῶρα 
πολλά. γήμας δὲ χαὶ ταύτην ἐπεισήγαγε τῇ ᾿Ολυμπιάδι. 
ἐπὶ πάσαις δὲ ἔγημε Κλεοπάτραν ἐρασϑεὶς, τὴν Ἱπποστρά- 

του μὲν ἀδελφὴν, “ττάλου δὲ ἀδελφιδῆν" καὶ ταὕτην ἐπεισ- 

ἄγων τῇ ᾿λυμπιάδι ἅπαντα τὸν βίον τὸν ἑαυτοῦ συνέ- 
χεεν. εὐϑέως γὰρ ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις ὁ μὲν “Ἄτταλος, 
Νῦν μέντοι γνήσιοι, ἔφην, καὶ οὐ νόϑοι βασιλεῖς γεννη- 
ϑήσονται. χαὶ ὁ «4λ ἐξανδρος ἀκούσας ἔβαλεν ἡ μετὰ χεῖ--. 

ε ρας εἰχὲ κύλιχι τὸν Ἄτταλον, ἔπειτα κἀκεῖνος αὐτὸν τῷ 

ποτηρίῳ. καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Ολυμπιὰς μὲν εἰς ἸΜολοττοὺς 
ἔφυγεν ̓ ᾿Αλέξανδρος δ᾽ εἰς ᾿Ιλλυριούς. χαὶ ἡ Κλεοπάτρα 
δὲ ἐγέννησε τῷ Φιλίππῳ ϑυγατέρα τὴν χληϑεῖσαν Εὐ- 

ρώπην. “ φιλογύνης δ᾽ ἦν χαὶ Εὐριπίδης ὁ 0 ποιητής. “ερώ- 

γυμος γοῦν ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασί φησιν οὕτως Ὑ ΣΙ πόν- 
τος “Σοφοκλεῖ τινος τυ μισογύνης ἐστὶν Εὐριπίδης, Ἔν 
γε ταῖς τραγῳδίαις, ἔφη ὁ “Σοφοκλῆς ἐπεὶ ἔν γε τῇ κλίνῃ 
φιλογύνης. “ 

θ. 4: δὲ γαμεταὶ ἡμῶν γυναῖχες οὐχ εἰσὶ τοιαῦται, οἵας 
ἐ Εὐβουλός φησιν ἐν ΣΣτεφανοπώλισι 

τ Μὰ Δί᾽ οὐχὶ περιπεπλασμέναι ψιμυϑίοις, 
οὐδ᾽ ὥσπερ ὑμεῖς συχαμίνῳ τὰς γνάϑους 
χεχριμέναι. χἂν ἐξίητε τοῦ ϑέρους, 

᾿“αριοσαία] δουδοθαίαν “Ζ αρισαῦα. Ἐπ πθαξα βογρέυπι ἀρυὰ Ἐπιβέα- 
ἐπαπι ἡ. 1348, 54, Φίλιννα} φίλινα Ῥ. ᾿“ριδαϊον] ᾿“ρρεδαῖος 

᾿αἰοίξαν ἃ ἘΠιβίατῃῖο. βασιλείαν) βαοέλειαν Ὸ.. 

07 ἃ. κοϑήλας Α. κιϑήλας ΡΥΙ,. συνέ,εεγν}} συνέσχεν ἴὉ. 

τοῖς γάμοις] τοῖς οπι. Ρ. ζεῤνηϑηδόντάν Ι,. γενηϑήσονται ΒΥ. 

907 6. ὑπομνήμαοί φησιν οὕτως οπι. Β. εἰπόντος φησὶ τινὸς 

σοφοκλεῖ ὅτι --- Β. φιλογύνης ααᾷ. ΟἹ.» οἐ δριέξοπιθ ἨΌΘΒΟΙ ΘΠ. 

ον, θΡν, 

5857 {. οἵας ΑΒ. οἵας καὶ ΡΥΨΙ!,. στεφανοπώλοιοι Β.. κα. 

ψιμυϑίοις ΑΒΡ. ψιμμυϑίοις 1... ψιμμυϑίῳ Ὁ οε Ευπίαεῖαρ Ρ. 970, 

90. Ν. 2. κεχριμέναι) κεχρισμέναι ( οἱ ᾿ὐυιδέα( ἴα. 
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᾿ἀπὸ τῶν μὲν ὀφθαλμῶν. ὑδρορρὕαι δὼ Ὁ 
“ δέουσι. μέλανος, ἐκ δὲ τῶν γνάϑων Ἰδρῶς 

ἐπὶ τὸν τράχηλον ἄλοκα μιλτώδη ποιεῖ, 

ἐπὶ τῷ προσώπῳ δ᾽ αἱ τρίχες φορούμεναι 
τ ΤῊ; πολιαῖς, ἀνάπλεῳ ψιμυϑίου. 

᾿Ἵγαξίλας δὲ ἐν Νεοττίδι φησὶν 
Ὅστις ἀνϑρώπων ἑταίραν ἠγάπησε πώποτε, 
οὗ γένος τίς ἂν δύναιτο παραϑψομωτερον' φράσαι; 
τίς γὰρ ἢ δράκαιν᾽ ἄμιχτος, 1) χίμαιρω πυρπνόος ,ἰ 
ἢ χάρυβδις, ἢ τρίχρανος σχύλλα, ποντία κύων, 

5 σφὶγξ, ὕδρα; λέαιν᾽, ἐχιδνὰ , πτηνά ΒῚ ἁρπυιῶν 

γένη, 
"εἰς ὑπερβολὴν ἀςῖχται τοῦ χαταπτύστου γένους; 

οὐκ ἔνεσϑ᾽ " αὗται δ ᾿ ἁπάντων ὑπερέχουσι τῶν καχῶν. 
ἔστι δὲ σχοπεῖν ἀπ᾽ ἀρχῆς πρῶτα μὲν τὴν Πλαγγόνα" 
ἥτις ὥσπερ ἡ χίμαιρα πυρπολ: εἶ τοὺς" βαρβάρους. 

10 εἷς μόνος δ᾽ ἱππεύς τὶς αὐτῆς τὸν βίον παρείλετο" 

πάντα τὰ δχεύη γὰρ ἕλχων ᾧχετ᾽ "ἐκ τῆς ὑδάδας, 
οἱ “Σωνώπῃ δ᾽ «ὖ συνόντες οὐχ ὕδρᾳ σύνεισι νῦν: 

γραῦς μὲν αὕτη; παραπέερυχε δ᾽ ἡ ἪΠὋ Ἰάϑαινα- ἩΝΦ, 

σίον 
ὡς τὰ πολλά γ᾽ εἰσὶ ταύτης. ἔστι διπλάσιον κακόν. 

15. ἡ δὲ Νάννιον τί νυνὶ διαφέρειν “Σχύλλης δοχεῖ; 

1] 

Ν. 4. ἀπὸ τῶν μὲν ὀφθαλμῶν ΑΒ. ἀπὸ μὲν τῶν ὀρϑαλμῶν Ὁ 7 εὐ Ευ- 
50 {Π}Π|8. ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ΡΥ͂Ι,. μὲν μοβὲ ἀπὸ ἀπβουῖεξ πιᾶΓΡῸ "6 

ὑδρορρόαι] ὑδρορόκι , 

δὺ8 ἃ. Ὗ. 8. ψιμυϑίου ἈΒΡΥ͂, ψιμμυϑίου Ο, Βα81}. 1 δὲ Ευ- 
βία. τι, Ἱνεοττίδε δομινεῖρα, νεόττιῦ, ΡΥ, Υν. 2. οὗ 
Δ γεοηβδομῖυβ δὰ ΡΙαέανον. νοὶ]. Ὑ1, μ. 945. οὐ ΡΥΙ, εἐ Ευκία- 
ἀθῖυ8 ν. 1714, 38, τίς ον. Ο δὲ ορίίοιπε Ἠοοβοῖ δ! δὲ Επ- 
5. {Π|ἴπ|5, παρανομώτερον (ἀγοίι5. ἴῃ ὐχοουρεβ Ρ. 859, 1ὐθγὶ 
παρανομώτατον. Υ. 3. τίς ατοίίιβ, τί ἰθνὶ δὲ Ἐπαβεδεμῖιι8, 
ἄμικτος) ἄμνιτος Ῥ, πυρπνόος) πύρπνοος ἢ, πύρπνος Ἐπιϑίδεμῖι8, 

58», 8. 71λαγγόνκἼ πλάγονα 6. ν. 10. μόνος δ᾽ (δὲ Β) 
ΑΒΟ, δὲ μόνος ΡΥ). γ, 12. σύνεισι) ούνεισιν ὈΥ].,. Ψ..13. 
14, οἴη. (Ὁ. 

ὃδ8 ο. Υ',, 15. νώννιον τέ ἈΠ οἱ ορίοπνο. ἨΟΘ ΞΟΠ ΟΠ, ψναννὼ τί 
γΙ,. γαννώ .ος τί Ρ, γ»υνὲ ἸΔΟΟΡΒΙτ5. ᾿ς, 290. νῦν ΡΥΤ,. οπι. Β, 
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οὐ δύ᾽ ἀποπνίξασ᾽ ἑταίρους τὸν τρίτον ϑηρεύεται 
ἔτι λαβεῖν; ἀλλ᾽ ἐξέπαισε πορϑμὶς ἐλατίνῳ πλάτῃ. 
ἡ δὲ Φρύνη τὴν Χάρυβδιν οὐχὶ πόρρω ποὺ ποιεῖ: 
τόν τε ναύκληρον λαβοῦσα χαταπέπωχ αὐτῷ οὐδ Αγ 

90 ἡ Θεανὼ δ᾽. οὐχὶ «Σειρήν ἐστὶν ιἰξῤδεεδιλμένη ἢ 2 

βρνε καὶ φρῶνὴ γυναικὸς; τὰ σχέλη δὲ χοψίχου. 
“υίγγα Θηβαίαν᾽ δὲ πάσας ἔστι τὰς πόρνας καλεῖν" 
αἱ λαλοῦσ᾽ ἁπλῶς μὲν οὐδὲν: ἀλλ᾽ ἐν αἰνιγμοῖς τισιν 

ὡς ἐρῶσι χαὶ φιλοῦσι" καὶ σύνεισιν ἡδέως. 

95 εἰτὰ τετράπους μοι γένοιτο, φησὶ, τὴν πρὸς, ἢ ϑρόνος " 
εἶτα δὴ ἐρδδυδ᾽ τι, ξίτῶ γ φησὶ, παιδίσκη. δίπους. 

εἶϑ᾽ ὁ μὲν γνοὺς ταῦτ᾽ ἀπῆλθεν εὐδὺς ὥσπερ Οὐ- 
δίπους, 

οὐδ᾽ ἰδεῖν δόξας ἐχείνην, σώζεται δ᾽ ἄχων μόνος." 
οἱ δ᾽ ἐρᾶσϑαι προσδοκῶντες εὐϑύς εἰσιν ἠρμένοι, 

80 χαὶ φέρονϑ᾽ ὑψοῦ πρὸς ᾿αἴϑραν. συντεμόντε δ᾽ 
οὐδὲ ἕν 

ἔσϑ᾽ ἑταίρας ὅσα περ ἔστι ϑηρί᾽ ἐξωλέστερον. 
7. Τοιαῦτα πολλὰ τοῦ “αρηνσίου λέγοντος ὁ “Δεωνίδης 

ψέγων τὸ τῆς γαμετῆς ὄνομα τὰ ἐκ τῶν Μίαντεων ᾿41λε- 
ξιδος προηνέγκατο ταυτὶ τῶν ἐπῶν 

Ὦ δυστυχεῖς ἡμέῖς κὸν πεπρεικότες 

τὴν τοῦ βίου παρρησίαν καὶ τὴν τρυφὴν, 

νῦν δὴ ατοίίι5, δὴ, νῦν ῬΡΟΥΒΟΠΙΒ, Ψ. 10... ἀποπνίξασ᾽ 1 ἀποπνί-- 
ξασϑ᾽ Β. Υ. 17. ἐξέταισε Οαβαιθοπιιβ. 1υἱγὶ ἐξέπεσε. ἐξέπλευσε 
Ῥουβου8. , 

δὺ8 ἃ, Ψ. 23. λαλοῦσ᾽ 1,. λαβοῦσ᾽ ΛΒΡΨ. λαβοῦσαι Ὁ. 
ἀλλ᾽ ἐν ΑΟ. ἐν οπι. ΒΡΥΤ,. αἰνιγμοῖς ΒΟ, αἰνέγμασιν ΡΎΤ,, 
 ο δι 20. 20. ἴῃ ΨΓ, δἷς βαπὲ ἀδργανυαίὶ εἶτα φησὶ παιδίσκη δίπους 
τετράπους μου γένοιτο πους ἢ ϑρόνος εἶτα δὲ τρίπους τίς, εἴτις πῶι- 

᾿δίσχη δίπους. ἴῃ Ῥ εἴτα φησὶ παιδίσκη δίπους τετράπους μοὶ γένοιτο 

φησὶ τὴν πρὸς ἢ ϑρόνος εἶτα δὲ τρίπους τίς εἶτα φησὶ παιδίοχη δίπους. 

Ἐπιοπάδέιηι οχ ΑἸ, αι πον πἰδὶ ἀπὸ γοῦθο ἱπέοι. 56. αἰ ονιιπέ. 

ἢδπὶ τὴ» πρὸς ΒΟΥ ρύνη ἵν Β, τήνπρος ἴῃ Δ, σχήμπους ἴῃ ΟΣ «ὰὰοὸ μοὺ- 

πᾶ. οὐνπγίὰ, Ψ. 27. εἶ95} εἴτα Β. ὥσπερ Οἰδίπους ἅτο- 

{π|5, ΓΔ }1 ὥσπερ γ᾽ οἰΐθ80. Οἰδίπους. 

οῦ8 6. , 29. προσδοκῶντες ΑΒΟ, προσδοχοῦντες ὈΨΤ,, 

Ὑ. 80. συντεμόντι) συντεμόντε Β.. ΑΙοχ αἰ νυ. 1. ἡμεῖς ΑΒΟΡ εἰ 

Ὀαβαυθοιίαπα ἐν εἶα. ἡμῶν Πῳ. οηι, Υ,. Τπάϊοαν! Ἰδοιηᾶμι, μὲν οὗ 
δἀάιτάϊε τοί ν. 579. 
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γυναιξὶ δοῦλοι ζῶμεν ἀντ᾽ ἐλευϑέρων.. ἋΒ, ὦ 
ἔπειτ᾽ ἔχειν προῖα ᾿ οὐχὶ τιμὴν πάσχομεν; 

ὅ πικράν γὲ χαὶ μεστὴν γυναικείας χολῆς. 
ἡ τῶν γὰρ ἀνδρῶν. ἐστι πρὸς ἐκείνην μέλι" 6. 
οἱ μέν γε συγγνώμην ἔχουσ᾽ ἀδικούμενοι» 
αὗται δ᾽ ̓ ἀδικοῦσαι. χαὶ προσεγκαλοῦσ' ἔτι" 

ὧν οὐχ ἐχρῆν ἄρχουσιν » ὧν δ᾽ «ἄρχειν, ἐχρὴν 
10 ἀμελοῦσιν " ἐπιορκοῦσιν" οὐδὲ ἐν χαχὸν 

ἔχουσι, καὶ κάμνειν. λέγουσ᾽ ἑκάστοτε. 
δὅ9 βέναρχος. δ᾽ ἐν Ὕπνῳ. φησὶν. 

Εἶτ᾽ εἰσὶν οἱ τέττιγες οὐκ εὐδαίμονες, 
ὐτοὺς ὧν ταῖς γυναιξὶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν φωνῆς ἔνι: 
ἀρρρ έχτῃ Κορινϑιαστῇ 

Ὡς ταχερὸν, ὠ Ζεῦ, καὶ μαλαχὺν τὸ βλέμμ᾽ ἔχει., 
οὐχ ἐτὸς ἑταίρας, ἱερόν ἐστι πανταχοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ γαμετῆς οὐδαμοῦ τῆς ᾿Βλλάδος. 

“ἄμφις δ᾽ ἐν ̓ϑάμαντι 
ἰτ᾽ οὐ γυναικός ἐστιν εὐνοϊχώτερον 
γαμετῆς ἑταίρας πολὺ γε καὶ μάλ᾽ εἰχότως. 
ἡ μὲν νόμῳ γὰρ χαταφρονοῦσ᾽ ἔνδον μένει, 
ἡ δ᾽ οἶδεν ὅτι ἢ τοῖς τρόποις ὠγητέος 
᾿ἀἄνϑρωπός ἐστιν, ἢ πρὸς ἄλλον ἀπιτέον.. 

8. Τὔβουλος δ᾽ ἐν Χρυσίλλᾳ 
Καχὸς 

χαχῶς ἀπόλοιϑ'᾽ ὅστις γυναῖχα δεύτερον 
ἔγημε. τὸν γὰρ πρῶτον οὐχ ἐρῶ κακῶς. 
ὁ μὲν γὰρ ἣν ἄπειρος, οἶμαι. τοῦ χαχοῦ, 

808 τ Ὺ. 4. --- 11. οπι, Ὁ. Ψ. 4, πάσχομεν] φάσκομεν ΝῚ- 

οο]δι5. δίυνῖο ἀρὰ (ἀβαιθοπιπι, Υ. 5. γε]. τε Β. ν. 8. 
ἐστε οἷν. ΒΒ. ἐχείνη» δου θεία χείνην. μέλε" οἱ μὲν γε 

συγγνώμην) μὲν λίοιμεν συγγνώμην 18. μὲν λιοιμὲν συγγνώμην Ῥ. 

Υ. ἥ- ἔχουσ᾽  ΨᾺ ἔχουσιν ΒΡΨΥ, Υ, 9. ὧν δ᾽ ἄρχειν ἐχρὴν) 

ὧν ἐχρὴν Ρ, Ὑ. 11. λέγουσ᾽ δον θοϊναξαν λέγουσιν. 

δῦ9 ἃ. Χομδγοιὶ νυνὶ 1. δε εἰσὶν) εἴτισιν Β. εἴ τισιν Ῥ, ΡΙΝ16- 

ἰδογὶ ν. 2. 3. ἐχ ζΖυνηγέδε. οἰπδάθμν ρμορθίαο οἰϊαπίυν Ρ. 572 ἃ. 

999 ". Ληιρδια 5 ν. 3. νόμῳ ΑΒΌΡΨ. νόμον ἴγ, οσγογὸ ἐνροξιοίαδο. 

(ἀβδηθοιι8 νόμων 50. δὶ γοϊπογαξ, καταφρονοῦο᾽) κἀφρονοῦο᾽ 

ΞαςοΡϑι5 νυ. 200. Βα] ν. 1. καχὸς παβεπε ΡΙ.. ὁπ. Υ, 

γ. 2. ἀπόλοιτο ΑΒΡ, δεύτερον) δευτέραν (, 
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5 ὃ δ᾽ οἷον ἦν γυνὴ χακὸν πεπυσμένος. 
χαὺ προελϑών φησιν " μὴν, τῳ 

Ὦ Ζεῦ πολυτίμητ᾽, εἶτ᾽ ἐγὼ χακῶς ποτε 
᾿ ἐρῶ γυναῖχας; νὴ Δί᾽, ἀπολοίμην ἄρα, 

πάντων ἄριστον χτημάτων. εἰ δ᾽ ἐγέγετο 
χαχὴ γυνὴ Μήδεια, Πηνελόπεια δὲ ' 

5 μέγα πραγμ΄. ἐρεῖ τις ὡς Κλυταιμνήστρα κακή; 
ἴάλχηστιν ᾿ἀντέϑηκα. χρηστήν. ἀλλ᾽ ἴσως 
Φαίδραν ἐρεῖ καχῶς τις᾽ ἀλλὰ νὴ Δία 
χρηστή.τις ἦν μέντοι. -. τίς: οἴμοι δείλαιος. 

ταχέως γέ μ᾽ αἵ χρησταὶ γυναῖχες ἐπέλιπον, “ 
40 τῶν δ᾽ αὖ πονηρῶν ἔτι λέγειν πολλὰς ἔχω. 

᾿Αριστοφῶν δ᾽ ἐν Καλλωνίδῃ 
ἃ Καχὸς κακῶς γένοιϑ᾽ ὃ γήμας δεύτερος 

ϑνητῶν. ὃ μὲν γὰρ πρῶτος οὐδὲν ηδίκχει" 
οὔπω γὰρ εἰδὼς οὗτος οἷον ἦν χαχὸν 
ἐλάμβανεν γυναῖχ᾽ " ὃ δ᾽ ὕστερον λαβὼν 
εἰς προῦπτον εἰδὼς αὑτὸν ἐνέβαλεν κακόν. 

καὶ ᾿Αντιφάνης ἐν “Ῥιλοπάτορι 
Τεγάμηχε δήπου. Β. σὺ τέ λέγεις: ἀληϑινῶς 
γεγάμηχεν ὃν ἐγὼ ζῶντα ϑανϑανοδνης τε 
χατέλιπον : 

Μένανδρος δ᾽ ἐν ᾿Δρρηφόρῳ ἢ “ὐλητρίδι 

6 Οὐ γαμεῖς, ἂν νοῦν ἔχης, 

ν. δ. ἦν γυνὴ] ἦν ἣ γυνὴ Β. πεπυσμένος ῬΟΥΒΟΠΙ5, ΓυΘΡ δέν 
πεπεισμένος. προελϑών] προσελϑών ΒΡ, Ν. 1. χαχῶς ποτε 
Ἰδοοθβίαβ Ρ. 290. ΠΙΡΥῚ ποτε κακῶς. 

909 «. Υ. 3, ἐγένετο ΑΒΟΡ. ἐγίνετο Υ].. Υν. 4. Πηνελόπεια 
ΒΨΙ,. πηνελόπηα ΔΓ. πηνελόπη Β. Υ. ὅ, πρᾶγμ᾽ πρᾶγμα Β., 
Υ. 9. ταχέως μ᾽ αἱ Ῥ, ἐπέλιπον] ἀπέλιπον Β. δ᾽ ἐν] δὲ Β, 

καλλωνίδῃ ΑΒ. χαλωνίδη ΡΥΤ,. ΑΥΙΒΕΟΡ ΒΟ ΕἾ. ὙΘΥβιι5. θην. Ὁ» 

ῦ59 ἃ. Ψ, 1. Κακὸς κακῶς] κακῶς κακῶς Ρ, δεύτερος ΑΒ. 
δεύτερον ὈΥΤ,. Υ. 2. ἠδίκει] ἠδίχη Β.. Νν. ὅ, εἰδὼς ἀὐόῥὰ ΑΛ. 
εἰδὼς αὐτὸν ΒΒ. αὐτὸν εἰδὼς ΡΥ͂Τ,. καὶ ᾿Αντιφάνης ἐν] καὶ δὲ ἐν 
ὁπι. Β, Ψν, 2. γεγάμηκεν ὃν, πξ διηοηδανοιαξ Κορρίογαπις ΟὉ- 
βεγνδξε, Ρ. 7.. ΑΒΟ. γεγάμηκε νῦν ΡΥ], τε ἀάϊέαπι ἃ» Κορ- 
ῬΊθυβ10. Μένανδρος) Ὁ, 20, δ᾽ ἐν ον, ἢ. 

δ09 6. 1, ἐὰν νοῦν ΕΥ̓͂; ἐάν γε νοῦν 1.. δου Θη ἄππι ογαξ ἂν ψοῦν. 
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τοῦτον καταλιπὼν. τὸν βίον. γεγάμηχα γὰρ [ 
αὐτὸς, διὰ τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν. 

1}. δεδογμένον τὸ πρᾶγμ. ἀνερρίφϑω κύβος. 
5.4. πέραινε" σωϑείης δὲ νῦν. ἀληϑινὸν 

εἰς πέλαγος αὑτὸν ἐμβαλεῖς γὰρ πραγμάτων, 
οὐ “Ἰιβυχὸν, οὐδ᾽ Αἰγαῖον, 4 ῳ κ« 
οὗ τῶν τριάκοντ᾽ οὐχ ἀπόλλυται τρία ; 
πλοιάρια" γήμας δ᾽ οὐδὲ εἷς σέσωσϑ᾽ ὅλως. 

ἐν δὲ ᾿Εμπιπραμένῃ ὁ υ 
ι ᾿βξώλης νπ τ δ ὦ ὅστις βοῶν 

ὃ πρῶτος ἣν γήμας, ἔπειϑ᾽ ὁ δεύτερος, ον: 
εἶϑ'᾽ ὁ τρίτος, εἰῶ ὁ τέταρτος, εἶδ'' ὃ μεταχενής. 

Καρκίνος δ᾽ ὁ τραγιχὸς ἐν. Σεμέλη, ἧς ἀρχὴ »“) νύ- 
χτὲς,“ φησὶ 

Ὦ Ζεῦ, τί χρὴ γυναῖκας ἐξειπεῖν χαχόν: 
ἀρκοῦν ἂν εἴη, κἂν γυναῖχ᾽ εἴπῃς μόνον. 

9. Οὐκ αἰσϑάνονται δὲ οὐδ᾽ οἱ παρ᾽ ἡλικίαν νέας 
ἀγόμενοι γυναῖχας εἰς προῦπτον χακὸν αὑτοὺς ἐμβάλλον- 
τὲς, καίτοι τοῦ Μιεγαριχοῦ ποιητοῦ παραινέσαντος αὐτοῖς 

660 Οὐ τοι σύμφορον ἐστι γυνὴ νέα ἀνδρὶ γέροντι" 
οὐ γὰρ πηδαλίῳ πείϑεται ὡς ἄχατος, 

οὐδ᾽ ἄγκυραι ἔχουσιν- ἀπορρήξασα δὲ δεσμὰ 
πολλάκις ἐκ νυχτῶν ἄλλον ἔχει λιμένα. 

χαὶ Θεόφιλος δὲ ἐν Νεοπτολέμῳ ἔφη 

Ψ. 4. --- 9. οπι. (6. Ὑ. 4. ἀνερίφϑω Β, γ:- ον 
πέραινε] “πέρεναν ΒΒ. δὲ] χαὲὶ Β, Μ΄. ὁ. αὑτὸν ΡΥ͂, αὐτὸν 1... 
σεαυτὸν Β. ἐμβαλεῖς 1,. ἐμβαλλεῖς (810) Ὑ΄. ἐμβάλλεις Δ οὲ Β45,|}. 

ἐμβαλεῖς ἐμβάλλεις Ῥ ἀο]είο ἐγιβαλεῖς. γ. 7. οὐ λιβυκὸν δ᾽ οὐδ᾽ Β΄. 

Τπάϊοανι Ἰὰσαπαπι, οὐδ᾽ αϊγύπτιον Βυρρ νας ἀνοξίαϑ ἴῃ 1ὃχ- 
δορά ἡ. 718. οὐδ᾽ "Πώνιον δολὶ!!σον ἀρὰ σαδαθθοπιπὶι π6 6 ηιαΐε, 

μιοῖο ᾿]ωνιχὸν βογίναϑ,“ς Με Κίι5. Υ. 8. οὐ] οὐ Ρ. ἐν δὲ 
᾿᾿᾿αμπιπραμένῃ] Ῥ. 57. ἐμπιπραμένῃ ΡΥΨῚ,, ἐμπιμπραμένῃ ΛΒ, 

99 ΠΝ. 2. ὃ πρῶτος ἡν Αἰτοΐϊίυ5 ν. 721. ὃ πρῶτος ὴν ὁ 1.. 

πρῶτος ἦν ὁ ΡΥ. γ, 3. μεταγενὴς ΒΨ, μεταγένης 1, “Καρχί- 
νος) δου! θαίαν Ἰζαρκῖνος. αὑτοὺς} αὐτοὺς ΒΡ, ἐμβάλλον- 

τες} ἐχβάλλοντες Β, 

00 ἃ. Υ. 1. Οὐ τοι] ὙΠ δορί ἀϊβν, 457, γέροντι] γεραιῷ (Ὁ, 
ν. 2. οὐ] τί Β. ἄκατος) ἄκοτος Β., ν. 3. ἀγκυρ(ι] 

Τὶ δὲ Αὐμβομδοὶ οὐ Το σα  ἀϊ5. ἄγκυραν, πο ἀπξιμι αἷν Δ ορκοι. 
δῖο δὲ 8}}185. καὶ δὲ δὲ ἐν οἱ ἔφη οἱ. 1}. ὙΠ ΦΟΡΆΝ Ὑθυβαδ ον, ( 

ΝΜ] 
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Οὐ συμφέρον νέα ᾽στὶ πρεσβύτῃ γυνή. 
ὥσπερ γὰρ ἄκατος οὐδὲ μιχρὸν πείϑεται 
ἑνὶ πηδαλίῳ, τὸ πεῖσμ᾽ ἀπορρήξασα δὲ 
ἐχ νυχτὸς ἕτερον λιμέν᾽ ἔχουσ᾽ ἐξευρέϑη 

Ὁ 10. Οὐδένα δὲ ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, ἄνδρες φίλοι, 
ὅτι καὶ οἱ μέγιστοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο" ὃ 
Ἰλιαχὸς δι’ ᾿Ελένην, ὃ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα; “Αχιλλέως 

μῆνις διὰ «Βρισηΐδα, χαὶ ὁ ἱερὸς δὲ καλούμενος δι ἐτέ- 

ραν γαμετὴν, φησὶ Δοῦρις ἐν δευτέρῳ ἡστοριῶν, θηβαίαν 
γένος, ὄνομα Θεανὼ, ἁρπασϑεῖσαν. ὑπὸ Φωχέως τινός. 
δεχαἑετὴς δὲ καὶ οὗτος γενόμενος τῷ δεκάτῳ ἔτει (ϑιλίπ- 

που συμμαχήσαντος πέρας ἔσχε" τότε γὰρ ᾿εῖλον οἱ Θη- 
βαῖοι τὴν Φωκίδα. καὶ ὁ Κρισαϊκχὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζό- 

ὁ μενος; ὡς φησι Καλλισθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ ἱεροῦ πο- 

λέμου, ὅτε Κιρραῖοι πρὸς Φωκεῖς ἐπολέμησαν, δεκαἑτὴς 
ἣν) ἁρπασάντων Κιρραίων τὴν ελάγοντος τοῦ Φωκέως 
ϑυγατέρα Μεγιστὼ χαὶ τὰς ᾿Δ“ργείων ϑυγατέρας ἐπανιού- 

σας ἐκ τοὺ Πυϑιχοῦ ἱεροῦ. δεκάτῳ δὲ ἔτει ἑάλω χαὺ ῆ 
Κίρρα. ἀνετράπησαν δὲ χαὶ ὅλοι οἶχοι διὰ γυναῖκας" ὃ 
(ιλίππου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πατρὸς διὰ τὸν Κλεοπάτρας 
γάμον, ὃ Ἡρακλέους διὰ τὴν ᾿Ιόλης ἐπιγαμίαν τῆς Εὐ- 
ρύτου ϑυγατρὸς, ὁ Θησέως διὰ τὴν Φαίδρας τῆς Μί- 

ἄ νωος, ὃ 4ϑάμαντος διὰ τὸν Θεμιστοῦς τῆς “Ὑψέως, ὁ 

᾿Ιάσονος διὰ τὸν 1 λαύχης τῆς Κρέοντος, ὁ ᾿“γαμέμνονος 
διὰ Κασάνδραν. χαὶ ἡ ἐπ᾿ «Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου στρα- 
τεία. ὡς φησι Κτησίας, διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ὁ γὰρ Καμ- 

βύσης πυνϑανόμενος τὰς «Αϊγυπτίας γυναῖχας ἕν ταῖς συν- 

ουσίαις διαφέρειν τῶν ἄλλων ἔπεμψε πρὸς Ἄμασιν τὸν 

«ϊγυπτίων βασιλέα, μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν ϑυγα- 
τέρων. ὁ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωχεν, ὑπονοήσας μὴ 

Ψ. 1. νέα ᾽στὲ ΑΡ, νεᾶῶστι ΒΒ. γέα ἐστὲ Ψ]ων ν. 2. 
οὐδὲ] δὲ Ρ. ν. 3. τὸ πεῖσμ τόπιομ᾽ Β. δὲ ὁπι, ΒΡ. 

500 }». δευτέρᾳ] βῷ Β. ἱστοριῶν Ὁπι, Β. Κρισαϊκὸς] κρισ- 

σαϊκὸς Ὁ. ὀνομαζόμενος οπι, Β., 
500 6. τοῦ ἱεροῦ Α. τοῦ οπι. ΡΥ͂Τ,. δεχαετὴς} δον Ὀδίαν 

δεχαέτης. ὅλου οἴκοι] ὅλου οἱ οἴκοι Ῥ, 
00 ἃ. ὃ γὰρ Καμβύσης) Ηδδο ἀπέ πανναίίοποπι ἂς θ61115 βᾶ- 

ΟΙῸ οἱ Ογίβαθο ροϑιιί 6. ἅμασιν αἰγυπτίων 8, 
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ε γυναιχὸς ἕξειν αὐτὴν τιμὴν) ἀλλὰ παλλακίδος" ἔπεμψε δὲ 
τὴν Απρίου ϑυγατέρα Νειτῆτιν. ὁ δὲ “πρίας ἐχπεπτώχει 
τῆς “ἰγυπτίων βασιλείας διὰ τὴν γενομένην ἧτταν πρὸς 
Κυρηναίους χαὶ ἀνήρητο ὑπὸ ᾿Αμάσιδος. ἡσϑεὶς οὖν ὁ 
Καμβύσης τῇ Νειτήτιδι καὶ σφόδρα ἐρεϑισϑεὶς ἐχμανϑά- 
γεν παρ᾽ αὐτῆς τὰ πάντα, καὶ δεηϑείσης ἐχδικῆσαι τοῦ 
᾿Τπρίου τὸν φόνον πείϑει πολεμῆσαι «Αἰγυπτίοις. Δείνων 
δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς καὶ “υκέας ὁ Νιαυκχρατίτης ἐν τρίτῃ 

Γ Αἰγυπτιαχῶν τὴν ΝΝειτῆτιν Κύρῳ πεμφϑῆναί φασιν ὑπὸ 
᾿Δμάσιδος" ἐξ ἧς γεννηϑῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκχδὲ- 
κοῦντα τῇ μητρὶ ἐπ᾿ αΑϊγυπτον ποιήσασϑαι στρατείαν. 
Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος καὶ πρῶτον γενέσϑαι πόλεμόν φησι 
δύο γυναικῶν, ᾿Ολυμπιάδος καὶ Εὐρυδίχης" ἐν ᾧ τὴν μὲν 
βα:-χικώτερον μετὰ τυμπάνων προελϑεῖν, τὴν δ᾽ Εὐρυδιί- 
χη" ΜΜακεδονιχῶς καϑωπλισμένην, ἀσκηϑεῖσαν τὰ πολε- 

μικὰ καὶ παρὰ Κυννάνῃ τῇ ἰλλυρίδι. 
501 11. ᾿Επὶ τούτοις. τοῖς λόγοις ἔδοξε τοῖς παροῦσι τῶν 

φιλοσόφων περὶ τοῦ ἔρωτος καὶ αὐτούς τι εἰπεῖν καὶ 

περὶ κάλλους. καὶ ἐλέχϑησαν λόγοι φιλόσοφοι πάμπολ- 
λοι" ἐν οἷς τινες καὶ ἐμνημόνευσαν τοῦ σκηνικοῦ φιλοσό- 

Εὐριπίδου φἀσμάτων, ὧν. ἣν χαὶ τάδε 

Παίδευμα, δ᾽ Ἴρως σοφίας ἀρετῆς 

πλεῖστον ὑπάρχει, καὶ προσομιλεῖν 
οὗτος ὁ δαίμων 

πάντων ἥδιστος ἔφυ ϑνητοῖς. 
5 καὶ γὰρ ἄλυπον τέρψιν τιν᾽ ἔχων 

εἰς ἐλπίδ᾽ ἄχει. 

τοῖς δ᾽ ἀτελέστοις τῶν τοῦδε πόνων 
ΒΟ ΣΤῊΝ 

500 6. ἀνήρητο Ἀ. ἀνήρετο ΡΥΤ,, ἐρεϑισϑεὶς] αἱρεϑισϑεὶς 

αἱρεϑισϑεὶς Ῥ. ἐχμάϑει Ῥ, δείνων Ὁ. δίων ΡΥ, 
λυκέας Β. Ἰωοροθαΐαν «“υγκέας. ΨΙ4. ΧΙΝ, ρ». 610 ἀ. - 

600 3, ἀσκηϑεῖσαν) προησχημένην Ὁ. καὶ παρὰ --- ᾿Ιλλυρίδιυ 

οι. (Ὁ, κυννάνῃ Α. χυγνάνη Β.. χυνάνη ΡΥΠ,, αὐ ἴῃ ῬΒΟοΙ͂Ϊ 6ὁχ- 

φενρεϊ5. Αὐγίαποῖβ ἡ. 70. οὰ. Βεοκκον, βογίρέιμν οδέ, οὐἶπ8. Ἰοουδι 

Οἀβαιθοπιβ ἱπα! αν ῖξ, 

001 ἃ. καὶ αὐτούς τι ΑΒ. τὶ αὐτοὺς Ὀπιῖ550 καὶ Ρ.Ὶ., πάμπολ- 
λοι] πάνυ πολλοὶ Β, ἘΠῚ ρΙ 18. γουβὶβ οἷν. Ὁ, Ψ. 2. πλεῖ- 
στον] καὶ πλεῖστον "Ὁ. ὑπάρχειν Οαδαιθοπῖθ, Ομ ὰ5. ἴῃ 

Ἰ)]αε 6 Ἐπχῖρια, Ρ. 241, οὐ δον εἰσα. βἀϊᾶο, ὑπάρχειν ΡΎΤΩΙ 
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μήτε συνείην χωρίς τ᾽ ἀγρίων 
γναίοιμε τρόπων. 

10 τὸ δ᾽ ἐρᾶν προλέγω τοῖσι γέοισιν 
μή ποτε φεύγειν, 
χρῆσϑαι δ᾽ ὀρϑῶς, ὅταν ἔλϑη. 

καὶ κατὰ τὸν Πίνδαρον δὲ ἄλλος τις ἔφη 
Εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίξεσϑαι κατὰ χαιρόν. 

ἕτερος δέ τις προσέϑηκε τῶν Εὐριπίδου τάδε 
Σὺ δ᾽ ὦ τύραννε ϑεῶν τὲ κἀνϑρώπων Ἔρως, 

ἢ μὴ δίδασχε τὰ καλὰ φαίνεσθαι χαλὰ, 

ἢ τοῖς ἐρῶσιν ὧν σὺ δημιουργὸς εἶ 
μοχϑοῦσι μόχϑους εὐτυχῶς συνεχπόνει. 

5 καὶ ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος ϑεοῖς ἔσει, 
μὴ δρῶν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοὺ διδάσκεσθαι φιλεῖν 
ἀφαιρεϑήσει χάριτας, αἷς τιμῶσί σε. 

12. Ποντιανὸς δὲ Ζήνωνα ἔφη τὸν Κιτεέα ὑπολαμβά- 
γειίν τὸν Ἔρωτα ϑεὸν εἰναι φιλίας καὶ ἐλευϑερίας, ἔτι δὲ 

καὶ ὁμονοίας παρασχευαστικὸν, ἄλλου δ᾽ οὐδενός. διὸ καὶ 

ἐν τῇ Πολιτείᾳ ἔφη τὸν Ἔρωτα ϑεὸν εἶναι, συνεργὸν ὑπάρ- 
χοντα πρὸς τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν. ὅτι δὲ καὶ οἱ τού- 
του πρεσβύτεροι κατὰ φιλοσοφίαν σεμνόν τινὰ τὸν Ἔρωτα 
καὺ παντὸς αἰσχροῦ κεχωρισμένον ἤδεσαν δῆλον ἐχ τοῦ 
κατὰ γυμνάσια αὐτὸν συνιδρῦσϑαι Ἑρμῇ καὶ “Ἡραχλεῖ, 

τῷ μὲν λόγου; τῷ δ᾽ ἀλκῆς προεστῶτι" ὧν ἑνωθϑέντων 
φιλία τε χαὶ ὁμόνοια γεννᾶται, δι ὧν ἡ χαλλίστῃ ἐλευ-- 

9861 Β. Ψ, 8. συνείην ΨΙ,. συνίην ΒΡ, Ψ. 9. ναίοίμι ΨΙ,, 
νέοιμν ἈΒΡ, Ψν. 12. ὀρϑῶς οπι. Ρ, Πίνδαρον] Βταρπι. 230, 
Ρ. 673, Οοπί, ἱπίγα Ρ. 601 ο. Εὐριπίδου] Ἐχ Απάγοπιοάά: νἱ48 
Τμαοῖαπ, ἀθ οοηβογ. βίον, ς. 1. 4αϊ ΡαΙ απὶ να πιὶ δίξα . 

Ἐπινιρ 5 νϑυϑιι8. οπ. (, ΨΟ 1. --- 8.. σογγαρίθ ΒΟΤΙΡα ἃρυᾶ 

διοθᾶθαπι ΤΧΙΨ, 6. νοὶ. 11. ἡ. 474. Ψ. 1. Σὺ δ᾽ ὦ ϑεῶν τὖὐ- 
ρᾶννε χἀνθϑρώπων Ἔρως Τιποῖαπαβ: 4ὰᾶθ νου βουρέυνα υἱάθέατν, 

ΡΖ, φαίνεσθαι καλὰ δᾷά, Α οὐ ᾿αροῖ διοθδειιβ, οι, ΡΥ. 

Υ, 3. εἶ] εἴη Β. 

5801 ο, Ψ. ὃ. ϑεοῖς)] ϑνητοῖς δὰξ ϑνητῶν Βοθηάοθυβ δα ΑΓ ΒΟ]. 
Ψοβρ. 396. ἴπ Αἀδοηαῖα Ρ. (133). ἔσει) δου θοθαΐαν ἔσῃ δὲ ἴπ- 
ἔνα ἀφαιρεϑήσῃ. Ζήνωνα) ζήνων᾽ Ῥ, ἄλλου δ᾽ οὐδενός) ἀλλ᾽ 
οὐδενός Ῥ. 

01 ἀ. ὅτι δὲ καὶ δοπινεῖρα. Γἰρνὶ ἔτι δὲ καὶ, γεννᾶται ΑΒΟ, 
γεννῶνται ΡΥ]. ἡ καλλίστη] καὶ καλλίστη Τ᾿ 
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ϑερία τοῖς ταῦτα μετιοῦσι συναύξεται. ᾿4ϑηναῖοι. δὲ το- 
σοῦτον ἀπέσχον τοῦ συνουσίας τινὸς διαλαβεῖν προεστάναι 

ὁ τὸν Ἔρωτα ὥστε τῆς ᾿ἀκαδημίας ἐχδήλως τῇ. ἀϑηνᾷ κα- 
ϑιερωμένης αὐτόϑι τὸν "ἔρωτα ἱδρυσάμενοι. συνϑύουσιν 
αὐτῷ. Θεσπιεῖς τε τὰ ᾿βρωτίδια τιμῶσι, καϑάπερ, ,᾿ϑή- 

γαια ᾿Δϑηναῖοι καὶ ᾿Ολύμπια ᾿Ηλεῖοι, “Ῥύδιοί τε τὰ “ἡλεια. 

καὶ ἐν ταῖς δημοτελέσι δὲ σπονδαῖς ὡς ἐπίπαν ὁ Ἴρως 

τιμᾶται. “Ἰακεδαιμόνιοι δὲ πρὸ τῶν παρατάξεων Ἔρωτι 
προϑύονται, ὡς ἐν τῇ τῶν παραταττομένων φιλίᾳ χειμέ- 
γῆς τῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης. χαὶ Κρῆτες, δ᾽ ἐν ταῖς 

ἴ παρατάξεσι τοὺς καλλίστους τῶν πολιτῶν κοσμήσαντες, διὰ 

τούτων ϑύουσι τῷ ἴρωτι, ὡς “Σωσιχράτης ἱστορεῖ. ὁ δὲ 

παρὰ Θηβαίοις ἱερὸς λόχος χαλούμενος συνέστηκεν ἐξ 
ἐραστῶν καὶ ἐρωμένων, τὴν τοῦ ϑεοῦ σεμνότητα ἐμφαί- 
γων, ἀσπαΐομένων ϑγάνατον ἔνδοξον ἄντ᾽ αἰσχροῦ χαὶ ἐπο- 
γειδίστου βίου. Σάμιοι δὲ, ὥς φησιν ᾿Βρξίας ἐν Κολοφω- 

502 νιακοῖς, γυμνάσιον ἀναϑέντες τῷ Ἄρωτι τὴν διὰ τούτων 
ἀγομένην ἑορτὴν ᾿Ελευϑέρια προσηγόρευσαν" δι᾿ ὃν ϑεὸν 
χαὶ ᾿41ϑηναῖοι. ἐλευϑερίας ἔτυχον. καὶ οἱ Πεισιστρατίδαι 
ἐχπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτοι τὰς περὶ τὸν 
ϑεὸν τοῦτον πράξεις. 

13. Τούτων λεγϑέντων ὁ Πλ μύτμανῳ πλῷ 
τῶν ἐκ Φαίδρου ᾿“λέξιδος 

“Πορευομένῳ δ᾽ ἐχ Πειραιῶς ὑπὸ τῶν καχῶν 
καὶ τῆς ἀπορίας φιλοσοφεῖν ἐπῆλϑέ μοι. ᾿ 

ν καί μοι δοχοῦσιν ἀγνοεῖν οἱ ζωγράφοι 
᾿ 

μετιοῦσι Β,, μετιοῦσιν ῬΨΙ, εὲ δεν εἴρη, δαϊεῖο, συναύξετωι ΛΟ, 
αὔξεται ΡΥ, ἀπέσχον τοῦ ΑΒ. ἀπέχοντο ΡΥ... ' 

501 ς, ϑεσπιεῖς ΑΟῸ δὲ πιᾶγσοὸ Ῥ, ϑεσπεσιεῖς ΡΥ], τιμῶσι 
οἱ. 1, καθάπερ ἀϑήναια ἈΒΟΡ. χαϑὰ παναϑήνια ὙΠ, 
ἄλεια ΛΒ. ἅλια ῬΨῚ,. 

561 Εἰ Σωσιχράτης} .. σικράτης Ῥ᾿ ᾿Σρξίας Ἐρϊζοπι απὸ 
Ἰοοιπι οπιϊδίέ, Οϑη , αὐ ΥῊ1]. ρ. 300 {. ᾿ 

502 ἃ. τούτων] τοῦτον δον ο Γἢ, καὶ ᾿ϑηνίϊοι ἵν... καὶ ὁ], 

ΡΥ. πρῶτοι ἈΠ. πρῶτον ΡΝΙ. ΔΙοχίάῖς ν, 1. ...Ξ. 10. 

πὶ, (, Υ. 1. πορευομιένῳ ὈΝῚ,, πορευομένων ΔΉ, 
» Π "τ 
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τὸν Ἴρωτα, συντομώτατον δ᾽ εἰπεῖν, ὅσοι 
τοῦ δαίμονος τούτου ποιοῦσιν εἰχόνας. 

ἔστιν γὰρ οὔτε ϑῆλυς οὔτ᾽ ἄρρην, πάλιν 
οὔτε ϑεὸς οὔτ᾽ ᾿ἄνϑρωπος, οὔτ᾽ ἀβέλτερος 

οὔτ᾽ αὖϑις ἔμφρων, αλλὰ συννενημένος 
πανταχόϑεν, ἑνὶ τύπῳ τε πόλλ᾽ εἴδη φέρων. 

10 ἡ τόλμα μὲν γὰρ ἀνδρὸς, ἡ δὲ δειλία 
γυναιχὸς, ἡ δ᾽ ἄνοια μανίας, ὁ δὲ λόγος 

φρονοῦντος, ἡ σφοδρότης δὲ ϑηρὸς, ὁ δὲ πόνος 
ἀδάμαντος, ἡ φιλοτιμία δὲ δαίμονος. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὰ τὴν 4 ϑηνᾶν καὶ ϑεοὺς 
15 οὐκ οἱδ᾽ ὃ τι ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχει γέ τι 

τοιοῦτον, ἐγγύς τ᾽ εἰμὶ τοὐνόματος. 
Εὔβουλος. δ᾽ ἢ ἀραρως ἐν Καμπυλίωνι 

Τίς ἦν ὃ γράψας πρῶτος ἀνϑρώπων ἄρα 

ἢ πηροπλαστήσας "ἔρωθ᾽ ὑπόπτερον: 
ὡς οὐδὲν ἤδει πλὴν χελιδόνας γράφειν, 

ἀλλ᾽ ἢν. ἄπειρος τῶν τρόπων τῶν τοῦ ϑεοῦ. 

ὅ ἔστιν γὰρ οὔτε “κοῦφος οὔτε ῥῴδιος 

ἀπαλλαγῆναι τῷ φέροντι τὴν ψόσον, 

βαρὺς δὲ κομιδῆ, πῶς ἂν οὖν ἔχοι πτερὰ 
τοιοῦτο πρᾶγμα; λῆρος, εἰ καφησέ τις. 

Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿ἀποχοπτομένῳ 

σι 

862 νυ. Ψ, 4, συντομώτατον συντομώτερον Ὁ οὲ Ἐπιξα( τι. ρ. 

988, 14. δ᾽ εἰπεῖν ΑΒΟΡ δὲ Τιβέδεϊιι5, γ᾽ εἰπεῖν Ὑ],, 

ν. 0. οὔτ᾽] οὐδ᾽ Β. ἄρρην) ἄρσην Τἰγὶ οὐ Ελιϑεα ἐΠἴπι|5. 

Ν. 8. συννενη μένος σαβαῦθοπιι5. συννενηγμένος Τὼ, συνηνεγμένος Ὁ οἕ 

δριἕοπιθ ἨΟΘΒΌΠΟΙΙ δὲ Επιβέδίἢ π|8. ψ, 9. ἑνὲ ΑΒΟῸ δὲ Επϑβεαλενιαϑι 

ἐν ἑνὶ ΡΥΤ,. τε ααήηϊάϊε. δ θνν οἰ σὲ, Ψ. 11. ἡ δ᾽ ἄνοια) δ᾽ 

ΟΠἶΒΙ. ἐνροίπμοία ἱπ Β.881}, 1. 

02 ςο, Ψ. 1ὅ, ὅ τι ΑΒ. ὅτ᾽ ΡΥ]. Ὑ. 10. ἔγγυς᾿ εἰμὶ Β. 
ἐγγυστ᾽ εἰ μὴ Δ. ἔγγυστ᾽ εἰ μὴ Ῥ. ἔγγιδτ᾽ εἰ κὴ ΜΠ. τοὐνόματος] 
δου θεθαίαν τοῦ ὀνόματος. ᾿Αραρὼς} ἄραρως Β., 

002 ἃ. ΨΥ. 8. λῆρος --- τις ὁπι, Ὁ. εἰ κἄφησέ «ἰς} εἰ (εἰ Β) 
χαν φήσειέ τις Αδ, ἦν πᾶν φήσειέ τις ῬΥΤ,, Ἠδδείζι! οὐ 81), 4 6 ΘΟ Υ΄- 

ΓῸΡ(ΘΙἃ5 Ρϑρουϊέ, τριοῦτο πρᾶγμις λῆρον ἂν φήσειέ τις ῬοΟνΒΟλ5, 
δ᾽ ἐν οἠϊ. Β, ᾿Ηποκοτπτομένῳ Νἰδὶ ᾿Απογοπτομένῃ δον θη άπ, 

(οηῇ, δα Χ, ρὑ,, 431] ς, 

ΑΥ̓ΉΈΝΆΕ ΙΒ, {ΠΠ| 81 
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“Ἵἐγέται γὰρ λόγος 

ὑπὸ τῶν σοφιστῶν, μὴ πέτεσϑαι τὸν ϑεὸν 
τὸν Ἔρωτα, τοὺς ὃ ̓ ἐρῶντας αἰτίαν δ᾽ ἔχειν 
ἐχεῖνον ἄλλως, ἠγνοηχότας δὲ τοὺς 

γραφεῖς ἔχοντα πτέρυγας αὐτὸν ζωγραφεῖν. 

48: Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ ᾿Βρωτικῷ “Χαιρήμονά φησι 

τὸν τραγικὸν λέγειν ὡς τὸν οἶνον τῶν χρωμένων τοῖς τρό- 
ποις κεράννυσϑαι, οὕτως καὶ τὸν ΓΕ ρωθα ὃς μετριάζων 
μέν ἐστιν εὔχαρις, ἐπιτεινόμενος. δὲ χαὶ διαταράττων χαλε- 
πώτατος. διόπερ ὁ ποιητὴς οὗτος οὐ καχῶς αὐτοῦ τὰς 
δυνάμιεις διαιρῶν. φησι ζ: “ίδυμα γὰρ τόξα αὐτὸν ἐντείνε- 

σϑαι χαρίτθνι τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι τύχᾳ, τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύ- 

[ σειὶ βιοτᾶς. “ ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς καὶ περὶ τῶν ἐρών- 
των ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τραυματίῳ φησὶν οὕτως 

Τίς οὐχὶ φήσει τοὺς ἐρῶντας ξῆν μόνους ; 
ἔδει γὲ πρῶτον μὲν στρατευτικωτάτους 
εἶναι, πονεῖν τὲ δυναμένους τοῖς σώμασι 
μάλιστα, προσεδρεύειν τ᾿ ἀρίστους τῷ πόϑῳ, 

5 ποιητικοὺς, ἰταμοὺς, προϑύμους, εὐπόρους, 
ἐν τοῖς ἀπόροις βλέποντας, ἀϑλιωτάτους. 

5603 Θεόφιλος δ᾽ ἐν τῷ Φιλαύλῳ 
Τίς φησὶ τοὺς ἐρῶντας οὐχὲ νοῦν ἔχειν; 
ἢ πού τίς ἐστι τοὺς τρόπους ἀβέλτερος. 
εἰ γὰρ ἀφέλοι τις τοῦ βίου τὰς ἡδονὰς, 
καταλείπετ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν τεϑνηχέναι. 

502 6. Θεόφραστος) Δ]. Υ. ». 198. τοῖς τρύποις κεράννυ- 
σϑαι] τοῖς τρύποις ἴῃ ΠΠ 0 γ15. ΟΠ ἰβδαπι διρρίον αγοίϊα5 ὰ Εχοογρεῖβ 

Ρ. 997. οοπραγᾶςο ΡΙαζανο ο Μοναὶ. Ρ. 400 ", ὃ μὲν γὰρ οἶνος, ὡς 
ἔλεγε Χαιρήμων, τοῖς τρόποις κεράννυται τῶν πινόντων. διαταράττων) 

ἐρΡ τχκοὰ δον ς, ὁ ποιητὴς οὗτος) Πιπιὸ πυνρι 68 Ἰρμΐχοη. 

Αὐἃ. ν. 849. ἐντείνευϑαι ΑΒΟ, ἐκχτείνεσϑαι ΡΨ], τὐχᾳ] 
Ἀρυὰ Ἂς ὙΗ͂Σ, πότμῳ, 

502 [. ἐπιγραφομένῳ οἱ. 1}, φησὶν} φηοὶ Η, οὕτως οπι. Β. 

ΟΠ δοΡομΟἾἶ5. ὙΘΓΒῸ5. ΟΠ]. (Ὁ, ν, 2. ἔδεε. γε πρῶτον ΑΒ, 
ἔδει πρῶτον ΡΥ͂, οὖς δεῖ τὸ πρῶτον 1. στρατικωτίτους Β,, 

908 ἃ, δ᾽ ἐν τῷ οἷν, ΚΒ. ὙΠ ΘΟΡΉΝΠ νουβιι5. 1. τα 4, οχ Δη- 

εἰρ!αηθ. ἴον δεοθαριβ 1. ΧῊ]. 12. νο]. 1]. ν. 450. ψο πίς 

ΑΒ Ο. ὅς Υ],. οἷν, 6. εὖ τὰς διοθαδυκ, τὶ τὰς πιεῖ οοᾶοχ αν ϑἷ- 

ἢ, 5 Πάίοβ υαποίκῖο. Υ, 4. ἄλλο πλὴν] ἕεερον. ἢ δεοθάριιδ, ᾿ ' 
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5 ἐγὼ μὲν οὖν καὐτὸς κιϑαριστρίας ἐρῶν, 
παιδὸς κόρης, οὐ νοῦν ἔχω πρὸς τῶν ϑεῶν: 

κάλλει χαλῆς; μεγέϑευ μεγάλης, τέχνῃ σοφῆς" 
ἣν ἐστ᾽ ἰδεῖν ἥδιον ἢ τὸ Ξϑεωριχὸν 

" ἔχουσιν ὑμῖν διανέμειν ἑκάστοτε, 

᾿ἀριστοφρῶν δ᾽ ἐν Πυϑαγοριστῇ 
Εἰτ᾽ οὐ διχαίως ἔστ᾽ ἀπεψηφισμένος 

ὑπὸ τῶν ϑεῶν τῶν δωδεκ᾽ εἰχότως Ἔρως; 
ἐτάραττε καχείνους γὰρ, ἐμβάλλων στάσεις, 

ὅτ᾽ ἦν μετ΄ αὐτῶν. ὡς δὲ λίαν ἣν ϑρασὺς 
δ χαὶ σοβαρὸς, ἀποκόψαντες αὐτοῦ τὰ πτερὰ, 

ἵγα μὴ πέτηται ποὺς τὸν οὐρανὸν πάλιν, 
δεῦρ᾽ αὐτὸν ἐφυγάδευσαν ὡς ἡμᾶς κάτω, 

τὰς δὲ πτέρυγας εἰς εἶχε τῇ Νίκη φορεῖν 
6 ἔδοσαν, περιφανὲς σχῦλον ἀπὸ τῶν πολεμίων. 

περὶ δὲ τοῦ ἐρᾶν μφις ἐν Διϑυράμβῳ φησὶ 
Τί φῇς: σὺ ταυτὶ προσδοχῷς πείσειν ἐμὲ, 

ὡς ἔστ ἐραστὴς ὁστις ὡραίων φίλων 
τρόπων ἐραστής ἐστι, τὴν ὄψιν παρείς ; 
ἄφρων γ᾽ ἀληϑῶς. οὔτε τοῦτο πείϑομαι 

5 οὔϑ' ὡς πένης ἄνϑρωπος ἐνοχλῶν πολλάκις 

τοῖς εὐποροῦσιν οὐ λαβεῖν τι βούλεται. 
"Ἄλεξις ᾿Ἐλένῃ 

ἃ “Ὡς ὅστις αὐτῆς τῆς ἀχμῆς τῶν σωμάτων 

Υ. ὅ. ἐρῶν σαδαυθοιιιϑ. {τὶ ἐρῶ, ν΄ 7. Ἐπβεαιξῖαβ Ρ, 1508, 14, 
Υ. 8. 9. 9πι. Ὁ. Ψ. 8. ἢν ἐστ᾽ ἰδὲῖν ἥδιον Βυνοῖι5 ἀριὰ 

αϊδίοτθυπι δὰ Ἐπ ὶρί 45 ΒΌΡΡΙο, ν᾿ 1101. ἣν ἐδεῖν ἥδιον ἐστὶν 
ΛΒΡΨ. ἣν ἥδιον ἰδεῖν ἐστὶν 1, 6χ σοηϊδοίανα Ο}, Οδιπίονὶ ΝΟΥ, 

ἴμοος, ΤΡ], ὅ, ϑεωρικὸν Οἀπέθγιι δὲ ἴ,. ϑεωρητικὸν ΑΒΡΥ. 

δ638 Ὁ. Ψ. 9. ὑμῖν αγοέϊ5. ἰη Ἐχοδρρεῖβ ν. 707. 1101 ἡμῖν, 
διανέμειν 1 διυ μένειν ἸΔοΟ  5ἴιι5. Ρ. 297. δ᾽ ἐν Ὀοἠϊ. ". 

ν 1. 21.1.3: Ἔ, Υ. 2. εἰκότως τ᾽ Ῥοιβοπ8, 

508 ὦ Ψ. 1. προσδοκᾷ σπείσειν ΒΡ, Υ. 2. φίλων ΔΒ, φί- 

λου ὙἹ,, ὡραῖον φιλῶν Ἰδοοῦπίι5 ν. 297. ν, 4. γ᾽ Ἰᾳᾷου}- 
55, Πιοσοθαΐαν τ᾽, 

δ08 ἀ. Ψ, 1. ὅστις αὐτῆς τῆς ἀκμὴς Ταοορδιυ5 ν. 297, ὅστις αὐ- 
τῆς ἀχμῆς ΒΡ, ὅστις αὖ τῆς ἀγμῆς Α. αὖϑις ἀκιῆς Οὐ ὅστις ἀκμῆς Τὼ 

τῶν σωμάτων ΛΗΟΡ, τῶν γε σωμάτων Υ ἵν 

δ1: 
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ἐρᾷ, τὸν ἄλλον δ᾽ οὐδὲ γιγνώσκει λόγον, 
τῆς ἡδονῆς ἔστ᾽, οὐχὶ τῶν φίλων οίλος,, 
ἀδικεῖ τε τὸν ᾿βρωτ᾽ ἐμφανῶς ϑνητὸς ϑεὸν, 
ἄπιστον αὐτὸν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ποιῶν. 

15. Τούτων τῶν ᾿4“λέξιδος ἀπομνημονεύσας ὁ “λων Σ 

χᾷτα ἀποβλέψας εἰς τοὺς τὰ τῆς στοᾶς αἱρουμένους, τ' 

᾿Βρμείου τοῦ Κουριέως ἐκ τῶν ἰάμβων προειπὼν 
““κούσατ᾽ , ὦ στώαχες, ἔ ἵμποροι λήρου, ὃ 

8 λόγων ὑποκριτῆρες, οἱ μόνοι πάντα 
τὰν τοῖς πίναξι, πρίν τι τῷ σοφῷ δοῦναι, 
αὐτοὶ χαταρρορεῖτε, χάϑ'᾽ ἁλίσχεσϑε 

5 ἐναντία πράσσοντες οἷς τραγφῳδεῖτε, 
παιδοπίπαι ὄντες καὶ τοῦτο μόνον ἐζηλωχότες τὸν ἀρχηγὸν 
ὑμῶν τῆς σοφίας Ζήνωνα τὸν Φοίνικα. ὃς οὐδέποτε γυ- 
γαικὶ ἐχρήσατο, παιδικοῖς δ᾽ ἀεὶ, ὡς ̓ ἀντίγονος ὁ Καρύ- 
στιος ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ τοῦ βίου αὐτοῦ. ϑρυλεῖτε γὰρ 
ὅτι δεῖ μὴ τῶν σωμάτων, ἀλλὰ τῆς ψυχῆς ἐρᾶν" οἵτινες 

ε μέχρι ὀχτὼ καὶ εἴχοσιν ἐτῶν δεῖν λέγοντες συνέχειν τοὺς 
ἐρωμένους. καί μοι δοχεῖ ᾿Αρίστων ὁ Κεῖος ὃ περιπατητι- 
κὺὸς οὐ χαχῶς εἰρηχέναι ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἐρωτικῶν 
ὋὉμοίων πρός τινὰ ᾿Αττικὸν, μέγαν τινὰ χατοὶ τὴν ἡλικίαν, 
ἐπιδειχνύντα ὡς καλὸν, ᾧ Δῶρος ἦν ὄνομα, Τὴν πρὸς 
“4όλωνά μοι; φησὶ, δοχῶ παρ᾽ ᾿Οδυσσέως ἀπάντησιν ἐπί 
σε μεταφέρειν 

Ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο ϑυμός. 

, ᾿ 

2. δ᾽ α΄. Ρ δ. Τασοθβίτ5. ον. Ὑ1., γιγνώσκει] δου ΒΒ αξαΓ γινώσκει. 
λόγον] χρύνον δ, τρόπον λόγον 1᾽ ἀθ]θίο τρόπον. ΥΨ'.. Α. ὅ. οπι. Ὁ. 
ἀπομνημονεύσας) ἀπομνημονεῦσαι Β., προειπὼν] προσειπὼν Β., 
ΜΝ. 1. στώακες 1 δου νο)ναίαν στοώκες. ΟοΥΓοοΐαπι οχ Ὁ, ἐπ φυὺ 

510 ΒΓ ρίαπι ὅτι ἑρμείας ὃ κουριεὺς τοὺς στωικοὺς στώαχας καλεῖ ἐμπό-- 
ρους λήρου λόγων χαὶ παιδοπίπας, καὶ τοῦτο μόνον ἐζηλωχότας τὸν τῆς 
σοφίας σφῶν ἀρχηγὸν ζήνωνι τὸν φοίνικα. Ι 

03 6, 2. ὑποχριτῆρες, Ψ].. ὑποχρητῆρες ΛΒΡ, Υ, 3. πρὲν 
τι ΟΥ̓ΒΟπι5, πρινὴ ὈΥ͂Τ,, Υ. 4. χαταροφεῖτε Β., ϑρυλεῖτε) 
δου θοθαίυν ϑρυλλεῖτε. ϑουλεῖται Β., ϑρυλλεῖται Ὁ. μέχρι] μέχρις Β.. 

κῖος ΑΔ 
903. ἢν κεῖος 1». χεῖος Ον κῖος Αἱι χίὸς δ, γιά, δὰ 1]. μ. 38 Γ᾿ 
τῷ δευτέρῳ )} τῷ οι. Β. ἐπί σε] ἔπεισι ΒΡ, Ἦ ῥά νυ) 

Πα, χ, 401. ᾿ 
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10.. ἩἩγήσανδρος δ᾽ ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τῶν ἡδυσ- 
μάτων φησὶν ἐρᾶν πάντας, οὐ τῶν κρεῶν, οὐδὲ τῶν ἰχϑύων: 
ἀπογενομένων γοῦν τούτων οὐδεὶς ἡδέως ἔτι προσφέρεται 
τὸ χρέας, οὐδὲ τὸν ἐχϑὺν, οὐδὲ ἐπιϑυμεῖ τῶν ὠμῶν χαὺ 
τῶν ἀνηδύντων. καὶ γὰρ τὸ παλαιὸν παίδων ἡ ἤρων, ὡς καὶ 
᾿“ριστοφῶν ἔφη; ϑεν καὶ χαλεῖσϑαι τοὺς ἐρωμένους συν- 

ἔβη παιδικά. πρὸς ἀλήϑειαν γὰρ, χαϑάπερ φησὶ Κλέαρ- 

χος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿ρωτιχῶν, “υχοφρονίδην εἰρηκέναι 
φησὶν 

Οὔτε παιδὸς ἄρρενος οὔτε παρϑένων 
τῶν χρυσοφόρων οὔτε γυναικῶν βαϑυχόλπων 
καλὸν τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ κόσμιον περύχει. 
ἡ γὰρ αἰδὼς ἄνϑος ἐπισπείρει. 

χαὶ ὁ “Ἀριστοτέλης δὲ ἔφη τοὺς ἐραστὰς ΤΕ ΡΣ ̓ ἄλλο 

τοῦ σώματος τῶν ἐρωμένων ἀποβλέπειν ἢ τοὺς ὀφϑαλμοὺς, 

ἐν οἷς τὴν αἰδὼ χατοιχεῖν. Φοφοχλῆς δέ που περὶ τοῦ 

κάλλους τοῦ Πέλοπος διαλεγομένην ποιήσας τὴν ᾿Ιπποδά- 
μειᾶν φῆσι 

Ἰοιάνδ᾽ ἐν ὄψει λύγγα ϑηρατηρίαν 

ἔρωτος. ἀστραπήν. τιν᾽ ὀμμάτων ἔχει" 
ἐνθάλπεται μὲν αὐτὲς, ἐξοπτᾷ δ᾽ ἐμὲ, 
ἔσον μετρῶν ὀφϑαλμὸν, ὥστε τέχτογνος 
παρὰ στάϑμην ἰόντος ὀρϑοῦται κανών. 

17. “ικύμνιος δ᾽ ὁ Χῖος τὸν Ὕπνον φήσας ἐρᾶν τοῦ 
᾿Βνδυμίωνος, οὐδὲ καϑεύδοντος αὐτοῦ καταχαλύπτει τοὺς 

504 ἃ. δ᾽ ἐν τοῖς δ᾽ εἴ τοῖς ον, Β. τῶν ἡδυσμάτων} τῶν 
οπι, Β. τῷ πρώτῳ τῶν] τῷ οἴ τῶν οἷν. Β, 

ΟΠ 564. Ψ, 2. οὔτε Ρονδοπὰβ δὰ Ηφουραιι 154. ΓΒ τὶ οὐδὲ, 
Ψ, 3. πεφύχει] πέφυχεν Βοιδρίογιβ δα Πίοηνβίτπι ἀρ σοπιρο5. υϑυβοῦ, 
Ρ- 800. αἰδὼ] αἰδῶ ΔΟ. Σοφοχλῆς)] Θεποιπαὶ ἔν. ὁ. ν. θ41. 

Ψ. 1. λύγγα ΑΒΨ, λύγκα Ὁ, ἴυγγα ΡῬΓ,. 
504 ο. ΨΥ, 3. -- ὃ. οἱι. Ὁ. Υ. 3. εἶϑ' ἄλλεται ῬΥ͂Ι,. ἢ 9 

ἅλλεται Β, ἐνθάλπεται Βα ΚΟ  ὰ5. ἀραιὰ Υ Ιοκοπδυίαμι δὰ Τλανιρ ἀκ 

Πιρροϊνε. 408. ν. 219. οὐυπιραναίο ΡΗνν πο ΠΟ τὲ ροπαραοχευῇ οο-- 

φιοτικῇ (Ρ. 40, 20, εἀ. ΒΕΚΙΚον.): ἐνϑάλπεσϑαν (ριὰ Βοεϊκκονανν 

ἐκϑάλπεοϑαι) ἔρωτι: οἷον χαίεοϑαι ὑπὸ ἔρωτος, ἐξοπτῷ ΝῚ,,. 

ἐξόπταν ΒΡ. δ᾽ ἐμὲ Βυπποϊκίαβ, δέ μὲ ἡ}. Υ. 4. ἴοον) ἴσον 1. 
μετρῶν ΨαΙοΚοπανι8.. μέτρων ΡΨῚ,. μέτρον Β, ὥστε οἱ 

ψα]οκοπαχῖι5. ὡς ὈΥῚ,. χατακαλύπιεν ΑΒ, καταχαλύπεειν Υ!,. 



1250 11" 

ὀφθαλμοὺς, ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένων τῶν βλεφάρων κοιμίζει 
τὸν ἐρώμενον, ὕπως διὰ παντὸς ἀπολαύῃ τῆς τοῦ ϑεωρεῖν 

ἡδονῆς. λέγει δ᾽ οὕτως 

Ὕπνος δὲ χαίρων 
ὀμμάτων αὐγαῖς ἀναπεπταμένοις 
ὄσσοις ἐκοίμιξε κοῦρον: 

καὶ ἡ ΞΖαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβαλλόντως ϑαυμαζόμεγον 
τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι γομιξόμενόν φησι 

Στᾶϑι χἄντα φίλος καὶ τὰν ἐπ᾿ ὄσσοις 

ἀμπέτασον χάριν. 

ὁ δ᾽ ᾿ἀνακρέων τί φησίν; 
Ὦ παῖ, παρϑένιον βλέπων, 
δίζημαί σε, αὺ δ᾽ οὐ κλύεις 
οὐχ εἰδὼς ὅτι τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς ἡνιοχεύεις, 

ὁ δὲ μεγαλοφωνότατος Πίνδαρος, 
Τὰς «δὲ Θεοξένου (φησὶν) ἀκτῖνας ὄσσων μαρμαρι- 

ζοίσας δρακχεὶς 

ὃς μὴ πόϑῳ χυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος 
2) σιδάρου χεχάλκευται μέλαιναν ψυχάν, 

ὁ δὲ τοῦ Κυϑηρίου Φιλοξένου Κύχλωψ, ἐρῶν τῆς Γαλα- 

τείας καὶ ἐπαινῶν αὐτῆς τὸ χάλλος, προμαντευόμενος τὴν 

καλύπτειν Ῥ, ἀλλ᾽ --- ἱρώμενον δἀᾷ. ΑΒ6Ι,. οπι. ΡΥ͂. κοιμέ- 
ζεν ΑΒΟ, χοιμίζειν ἴω, λέγει δ᾽ οὕτως οπι. Β. 

504 ἃ. Υ. 1, Ὕπνος 1., ὕπνον ΡΥ͂, ὕμνον Β., Υ. 3. ἐκοίμειζε 
ὙΙ,, ἐχοίμιζεν ΑΒΡ. ϑαρΡρμ Ομ 8. υουθᾶ ἴῃ ἀπὰπὶ Ὑογβιιπὶ οοηϊηχὶξ 
Βοπίϊεῖιβ ἐπ ορ βίοῖα δᾷ Η πιβίουμυβίιπι ᾿. 104. ρμοβίέο ἐπ᾿ ὄσο᾽, 

Απδογθοηίβ υ, 1, βλέπων] βλέπουσᾳ Ὁ, Ψ, 2. οὐ κλύεις 
Ἐτγιυγἀειυ8 ν. 447. εὐ Βιυξέπιαπηι8 ρα Βοροκμίαπι ἀρ πιοέγὶ8 Ρὶπ- 

ἀν ρ. 288. 1ὐδνὶ οὐκ ἄγεις, Υ. 3.. οὐκ εἰδὼς) οὐ γὰρ οἶδας Ὁ. 
μεγαλοφωνάτος Β. Πίνδαρος] Ἐγ, 88. ν. 012. Ριπᾶδτὶ 

{ιαρπιθιίαπι οπι. Ο. Αποξὶα58. τορϑίϊξαν ἱηΐγα ν, 001] ἃ. 

504 κο. Υ. 1. ἀκτῖνας ὕσσων͵ ἀκτῖνας προσώπου ὕ0)], ᾳιοᾶ γνϑγὰπὶ 

υἱάθίυν: πᾶπι ὄσσων ΠΕΡῚ ρΡοΐίοβϑε ἂξ Αἰποπδοὶ ΘΓΡῸΥ δ᾽, οἂἱϊ ὄσσοις 

Θχ δδρρμοι δ γα πιο πίο ΟΡ Υουβαγθέαν, ἀκτῖνάς τις ὄσσων Ἠ ΘΓ πα ΠΠ5, 
μαρμαριζοίσας ἀραϊ ὁχ Θ01. μαρμαριζούσας ΡΥ]... μαρμαρυζού- 

σας Ἀ, Υ. 3. 7] ἠὲ 01. ψυχάν δοίρ. καρδίαν  ψυχρᾷ 

»Ἢ 
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τύφλωσιν, πάντα μαλλον αὐτῆς ἐπαινεῖ ἢ τῶν ὀφϑαλμῶν 

μνημονεύει λέγων ὧδε 
 χαλλιπρόσωπε, 

χρυσεοβόστρυχε Γαλάτεια, 
χαριτόφωνε κάλλος ἐρώτων. 

ἐ τυφλὸς ὁ ἔπαινος καὶ κατ᾽ οὐδὲν ὅμοιος τῷ ̓ Ιβυχείῳ ἐχείνῳ 
Εὐρύαλε, γλαυχέων Χαρίτων ϑάλος 
χαλλικόμων μελέδημα, σὲ μὲν Κύπρις 
ἅ τ᾽ ἀγανοβλέφαρος Πειϑὼ ῥοδέοισιν ἐν ἄνϑεσι ϑρέ- 

ψαν. 

Φρύνιχός τε ἐπὶ τοῦ Τρωίλου ἔφη. 
«Ἱάμπειν ἐπὶ πορφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος. 

18. Ὑμεῖς, δὲ ξυρομένους τὰ γένεια περιφέρετε τοὺς 
ἐρωμένους" τοῦ ξύρεσϑαι τὸν πώγωνα χατ᾽ “λέξανδρον 

6 ὅ εὑρημένου, ὡς φησιν ὑμῶν ὃ Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρτῳ 
περὶ τοῦ χαλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς. οὐκ ἀκαίρως δὲ, ὡς ἐμαυ- 

τὸν πείϑω, μεμνήσομαι τῆς λέξεως" χαίρω γὰρ πάνυ τῷ 
ἀνδρὶ διά τε τὴν πολυμαϑίαν καὶ τὴν τοῦ ἤϑους ἐπιεί- 
κειαν- λέγει δὲ οὕτως ἁ φιλόσοφος » Τὸ ξύρεσϑιαι τὸν 

πώγωνα κατ᾽ “λέξανδρον προῆκται; τῶν πρώτων οὐ χρω- 
μένων αὐτῷ. καὶ γὰρ Τιμόϑεος ὁ αὐλητὴς πώγωνα μέγαν 
ἔχων ηὔλει, καὶ ἐν ᾿ϑήναις διατηροῦσιν οὐ σφόδρα ἀρ- 

φλογί 601, ἢ τῶν ὀφϑαλμῶν ΑΒΟ. ἢ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ΡΨ, 
λέγων ὧδε οπι. Β. ΡΒΙΟχΧοπὶ {τασπ οπέσπι δἰέι! Εἰ ιδία- 

εἰνῖιι5 ν. 1008, 15. οπιῖ580 Ζ᾽αλάτεια. ΨΥ, 2, χρυσεοβύόστρυχε ἈΒῸ 
εὐ Ἐπιβίδελιπι5. χρυσιοβόοτρυχε ΡΎΤ,. Ὑ, 3. χάλλος ᾿ἰρτὶ οὐ υ- 

βίαι πυ5. ϑάλλος ΕἼΟΥΡΟ Ρ. 09. αιοΐ ϑάλος βογιδοπάσπι οϑέ. 

δ04 ἃ, ὁ ἔπαινος Ο εἰ Εϊπιδίδι 5. ὁ οὐν, ΡΥΙ,. ᾿Ιβυχείῳ Ὁ 
οἱ Ἰυιιδίλε] 5. ἐβυκίῳ ΡΥῚ,. Ψ. 1. γλαυκέων 1 γῖ δὲ Ἐλιβίδε 118. 
γλυχέων Ἰδοο]» 55. ϑάλος ΑΒΟ. ϑάλλος ΡΥ], ϑώλαμος Εὐαιδέαίλτι5. 

ν. 2. μελέδημα 1 μελέδημ᾽ ᾿Ερώτων ἸΔΟΟΡΒΙ 5. οὐ] σὺ Ρ. 
Υ΄. ὃ. πειϑωδωρέοισιν Β΄. ἐν ὁπι, Ὁ οὲ πβίδε 5. 

ΡΠ ΠΊΟΝΙ γούδιπι γορθε Ρ. θ04 ἃ. διέ! ἘΠπιδίδε μα νυ. 1508, 18. 

«“Ἱἀμπειν] λάμπει δ᾽ 004. λώμπεις Ἰϑ διδεῖ 85. πορφυρέαις 
004. 1,1θγὶ οὐ ᾿ὐπϑέδίμιι5. πορφυραῖς. παρῆσι ῬΟΥΒΟΗΙΒ. παρείη σὺ 

ΡΥ εἐ 1ὑπδείδείι5, παρίησυ Δ. πάρηνον ΒΕ. ξυρομένους !». ξυρου- 
μένους ῬΥῚ,. 

δ0ῦ ἃ. ἐν --- ἡδονῆς] τῷ οἱ τοῦ εἰ τῆς οπι. . λέγευ δὲ οὕ-- 

τως ὃ φιλόοοφος οπι. δ, «υἱ φησὶ ροϑὲ ξύρεσϑαν δἀάϊε, οὕτως] 
οὗτος Δ, καὶ γὰρ ΑΒΟΡΥ. καὶ γὰρ ὁ 1. ἔχων] ἔχειν Β. 

ω 



. 
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χαῖον τὸν πρῶτον προσχειράμενον παρωνύμιον ἔχειν Κόρ- 
σην. διὸ χαὶ ᾿ἄλεξις ἔφη που ᾿ 

Πιττοκοπούμενόν τιν᾽ ἢ ξυρούμενον 
τ κ᾿ κ τούτων ἔχει τε ϑάτερον" 
ἢ γὰρ στρατεύειν ἐπινοεῖν μοι φαίνεται 
καὶ πάντα τῷ πώγωνι δρᾶν ἐναντία, 

5 1) πλουσιακὸν τοιοῦτο προσπίπτει χαχόν. 
τί γὰρ αἱ τρίχες λυποῦσιν ἡμᾶς, πρὸς ϑεῶν; 
δι᾿ ἃς ἀνὴρ ἕχαστος ἡμῶν φαίνεται, 

᾿ μή τι ταύταις ἀντιπράττεσϑ᾽ ὑπονοεῖς; 
Διογένης δὲ ἰδών τινα οὕτως ἔχοντα τὸ γένειον ἔιρησε, 
Μή τι ἔχεις ἐγκαλεῖν τῇ φύσει, ὅτι ἄνδρα σὲ ἐποίησε καὶ 
οὐ γυναῖχα; ἕτερον δέ τινα ἐπὶ ἵππου ἰδὼν παραπλησίως 
ἔχοντα καὶ μεμυρισμένον καὶ τούτοις ἀχολούϑως ἡμφιεσα 
μένον, πρότερον μὲν ἔφησε ζητεῖν τί ἐστιν ὃ ἱππόπορνος, 
γῦν δὲ εὑρηκέναι. ἐν “Ῥόδῳ δὲ νόμου ὄντος μὴ ξύρεσϑαι, 
οὐδὲ ὁ ἐπιληψόμενος ὐδιὰ ἐστι, διὰ τὸ πάντας ξύρεσϑαι.- 

ἐν Βυζαντίῳ δὲ ζημίας ἐπιχειμένης τῷ ἔχοντι χουρεῖ ξυρὸν, 
οὐδὲν ἧττον πάντες χρῶνται αὐτῷ." χαὶ ταῦτα μὲν ὁ 
ϑαυμάσιος εἴρηκε Χρύσιππος. 

19. Ὁ δὲ σοφὸς ἐκεῖνος Ζήνων, ὡς φησιν ᾿Ἵντίγονος 
ὃ Καρύστιος, προμαντευόμενος ὑμῶν, ὡς τὸ εἰκὸς, περὶ 
τοῦ βίου χαὶ τὴς προσποιητοῦ ἐπιτηδεύσεως ἔφη ὡς οἱ 

παραχούσαντες αὐτοῦ τῶν λόγων χαὶ μὴ συνέντες ἔσονται 
ῥυπαροὶ χαὶ ἀνελεύϑεροι, χαϑάπερ οἱ τῆς «Αριστίππου 
παρενεχϑέντες αἱρέσεως ἄσωτον καὶ ϑρασεῖς. καὶ δὴ τοιοῦ- 

προσχειράμενον ἍΠ,. προχειρώμενον Ὁ οὲ Ἐπιδίαιἶπ5 Ρ, 1910, 4. κει- 
ράμενον Ὁ, 

δ60 ". Ψ. 1. εἰ ἴκ ἰπεῖο νϑυδὰβ δααῖε ἸΔοο δῖα Ρ, 298, 
Ψ, 2. Τηάίοανι Ἰδοιπᾶηι. τούτων ΟΡΥ͂],. τοῦτον ὁχ Α αἴέωογέιγ 
δόθνν Οἱ ΘΒ 6 ΥἿ ΘΥΤΌΛΘ πὰ νἱἀρθέυγ, Ῥογεέίηθε πᾶθο νυ θέαβ, πἰβὶ 

{ἈΠῸ Ρ, δὰ τούτῳ ν, ὅ. ΝΥ. 3. γὰρ στρατεύειν) μαστροπεύειν Ἰδοοθ- 
5185. ». 299, Ὑ, ὃ. τοιοῦτο 6χ σοπὶοοξινα ἀρ! τοῦτον ΡΥ͂ οἱ, 

ἀξ πποο οομπθοῖ, Δ, τούτῳ ἴ. προσπίπτει ΑΒΟ, προσπίπτειν ΒΥ͂1.. 

Υ. ὁ, 7. ἀἰέα!ε Επιδίαεα5. ἢ. 1910, 3. Υ. 0. ἡμᾶς Β εἰ 
Ἐλυιβέδειιια, ὑκῶς ΟΎ, 

δ05 ὦ. Ν. 8. ὑπονοεῖς) ἐπινοεῖς ἸΔΟΟ 5118, ἑππόπορνος] 1166 
αυθαὰὸ Χορρὶ πι ἐΠ  τι5. δὲ ζημίας --α χρῶνταν αὐτῷ ον, Ρ. 

δ05 ἀ. συνέντες ΑΒΟ, συνιέντες ὈΥῚ.. 
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8 τοι ὑμῶν εἰσιν οἱ πλεῖστοι, συνεσπασιιένοι χαὶ χαχοπινεῖς, 
οὐ. μόνον τοῖς ἤϑεσιν, ἀλλὰ καὶ ἕξει. βουλόμενοι γὰρ 
ἐνδυεσϑαι τὴν αὐτάρκειαν χαὶ τὴν εὐτέλειαν εὑρίσχεσϑε 

ἐπὶ ταῖς τῆς φιλαργυρίας ϑύραις, ῥυπαρῶς ζῶντες χαὲὶ 

τριβωνάρια περιβαλλόμενοι μιχρὰ καὶ τῶν ἥλων ἐμπιπλάν- 
τὲς τὰ καττύματα χαὶ κιναίδους καλοῦντες τοὺς ἢ μύρου 
προσβάλλοντας ἡ ἢ μικρῷ μαλακωτέραν ἢ ἡμφιεσμένους ἐσϑῆτα. 

οὐ δεῖ οὖν οὕτως ἐσταλμένους περὶ ἀργύριον “πτεοῆσϑαι 
ἢ χαὶ ἐρωμένους περιάγεσϑαι ξυρουμένους τὴν ὑπήνην χαὶ 
τὸν ὄρρον, τοὺς ἀχολουϑοῦντας ἐν τῷ «“1υχείῳ μετὰ σοφι- 

στῶν γὴ Δία λεπτῶν, ἀσίτων, σχυτίνων, χατὰ τὸν ᾿Αντι- 
φάγην. 

20. ᾿Επαινῶ δὲ χαὶ αὐτὸ τὸ χάλλος. καὶ γὰρ ἐν ταῖς 
εὐανδροίαις τοὺς χαλλίστους ἐγχρίνουσι, καὶ τούτους πρω- 

᾿ τοφορεῖν ἐπιτρέπουσιν. ἐν Ἤλιδι δὲ καὶ χρίσις γίνεται χάλ- 
λους, χαὶ τῷ πρώτῳ τὰ τῆς ϑεοῦ φέρειν τεύχη δίδοται, 

ἡθθ τῷ δὲ δευτέρῳ τὸν βοῦν ἄγειν. ὁ δὲ τρίτος τὰς ϑυηλὰς 
ἐπιτίϑησιν. ᾿ ΤΙρακλείδης δὲ ὁ “έμβος ἱστορεῖ ὅτι κατὰ τὴν 
“Σπάρτην ϑαυμάζεται μᾶλλον ὁ χάλλιστος καὶ γυνὴ ἡ καλ- 
λίστη, καλλίστας γεννώσης τῆς “Σπάρτης τὰς γυναῖχας. 
διὸ καὶ φασὶν ᾿Αρχιδάμου τοῦ βασιλέως, γυναιχὸς αὐτῷ 
χαλῆς φαινο ομένης, ἑτέρας δὲ αἰσχρᾶς καὶ πλουσίας, ὡς 
ἀπέκλινεν ἐπὶ τὴν πλουσίαν, ξημιῶσαι τοὺς ἐφόρους αὐτὸν, 

"ὲ ἐπιλέγοντας ὅτι βασιλίσχους ἀντὶ βασιλέων τοῖς ὥ- παρ- 

τιάταις γεννᾶν προαιρεῖται. Εὐριπίδης τε ἔφη 

5609 6, τὴν αὐτάρχειαν ΑΒ, αὐτὴν αὐτάρκειαν ῬΥΤ,, 5οὰ ἧπ Ρ' 46- 
Ἰείδο Πίος αὖ, εὑρίσκεσϑε Ὑ1,. εὑρίσκεσθαι ΒΡ, ἥλων 
οὐ ΤΌΡῚ Οαβαυθοηίδηϊ, ἥλων ΒΕ, ἤχων ΡΥ͂Ι,. ἐμπιπλάντες ῬοΟγΒΟΠτΩ 
οὲ δον εἴ ἢ. ἐμπίπλανται Ἅ1,. ἐμπίμπλανται ΒΡ, τὰ Ῥογβοπιια 
Θε΄δομιν εἰρη. ὃ τὰ ΑΡ οὐ Ὀδδδιυθδομπίαμι, ὦτα Ὑ1,. κινμίδους] 
χυνκίδους Β.. 

θθὉ {, ““υκείῳ  λυκίῳ ΒΡ, σκυτένων 1 συντείνων Ῥ. αὐυχίμων 
ΠΠ. Ρ. 98 ἐγκρίνουσεν ΑΒ. ἐχκρίνουσι ΡΨΤ.. Ἐρίξοπιθ ἐσέξιπι 
Ἰοσιηὶ ΟΠ], πρωτοφορεῖν Ὁ πτορϑοφορεῖν Ψα] ἐδῖι8. τὰ τῆς 
ϑεοῦ ἢ. τὰ τῆς τοῦ ϑεοὺ ὈΥΤ,. 

00 ἃ. ἥ καλλίστη] ἡ οπι. Β. καλλίοτας} καλλίστης Β.. 
φασὶν ἀρχιδάμου ΑΒΟΡ. φασὲ περὺὶ ἀρχιδάμου ΥἹ,. ἑτέρας ΒΟΡΥ, 
ἑταίρας 1... αὐτὸν ἴ,, αὐτῶν ὈΥ, βασιλίακους 1... βασιλικοὺς ΒΡΥ, 

800 ". τοῖς σπαρτιόταις ΨΤΩ, ταῖς οπέρταις ΒΟ, Ἐὐριπίδῃς] 
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Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος. 
καὶ οἱ παρ᾿ Ὁμήρῳ δὲ δημογέροντες ϑαυμάζοντες τῆς 

“Ελένης τὸ κάλλος φασὶν 

θὺ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐὐκνήμιϑας σροστα 

τοιὴ δ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" 
αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεὴς εὶς ὦπα ἔοικεν. 

ἐχπέπληχται γοῦν καὶ αὐτὸς ὃ Πρίαμος ἐπὶ τῷ χάλλει τῆς 

) γυναικὸς, χαίτοι ἐν δεινοῖς ὑπάρχων. ϑαυμάξει γοῦν ἐπὶ 

χάλλει τὸν ᾿Ἵγαμέμνονα τοιαῦτ᾽ ἐχφωγῶν 
Καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὕπω ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν, 

οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν" βασιλὴι δὲ ἀνδρὶ ἔοικεν. 
χαϑίστων δὲ χαὶ πολλοὶ τοὺς καλλίστους θασιλέας, ὡς 
μέχρι νῦν οἱ ᾿Αϑάνατοι καλούμενοι «ἰϑίοπες , ὡς φησι 

Βίων ἐν Αἰϑιοπικοῖς. ὡς ἔοιχε γάρ, τὸ κάλλος βασιλείας 

οἰχεῖόν ἐστι. ϑεαὶ περὶ κάλλους ἤρισαν πρὸς ἀλλήλας, καὶ 

ἃ διὰ χάλλος οἱ ϑεοὶ ἀνηρείψαντο Διὲ οἰνοχόον τὸν Τα- 
γυμήδη 

χάλλεος εἵνεκα, οἷο, ἵν᾿ ἀϑανάτοισι μετείη. 

αἱ ϑεαὶ δὲ τίνας ἁρπάζουσιν; οὐ τοὺς χαλλίστους; οἷς 
χαὶ σύνεισιν" ᾿Ηὼς μὲν Κεφάλῳ χαὶ Κλείτῳ καὶ Τιώϑωνῷ, 
Δημήτηρ ᾿Ιασίωνι, ᾿Αφροδίτη “γχίσῃ καὶ ᾿αΑδώνιδι. διὰ 
χάλλος δὲ καὶ ὁ μέγιστος τῶν ϑεῶν διὰ χεράμων χρυσὸς 
ἔρχεται, τ ταῦρος γίνεται, ἀετὸς πτεροῦται πολλάκις, ὥσπερ 
χαὶ ἐπ᾽ «Αἰγίνῃ. “Σωκράτης δ᾽ ὁ φιλόσοφος, ὁ τῶν πάν- 

ε τῶν καταφρονῶν, τοῦ ᾿Αλκιβιάδου κάλλους οὐχ ἥττων ἐστίν; 
ὡς χαὶ ὁ σεμνότατος “ριστοτέλης τοῦ Φασηλίτου μαΐϑη- 

τοῦ. ἡμεῖς δὲ οὐχὶ χαὶ τῶν ἀψύχων τὰ κάλλιστα προχρί- 
γομὲν; ἐπαινοῦντες τῶν Σπαρτιατῶν τὸ ἔϑος τὸ γυμνοῦν 

1π Αθοΐο ἀρὰ δίοραραπι ΟΕΧΥ͂, 1, νο]. 11. Ρ. 493, υδὶ γϑοέε ἀξώυς, 

Οὐ] Πιαά, γ, 150, χαὶ ἐϊκνήμιδας --α ἔοικεν ὁπ. 1}. 

500 «. Καλὸν] Πα. γ, 170. υὐἱ βασιλῆς γὰρ, Βίων 1 δίων 

πιγρο ΡῚ ἀνηρείψαντο)] ἀνηρίψαντο ΒΡ, ! 

00 ἀ. γαννυμήδη ΡΥ. κάλλεος} Πιαά. νυ, 28. εἵνεχα 

ἌΡΨΥ. εἴνεχά ἢ. ἕνεκα Βδ8}}. οὕνεχα 1.. οἷο] οἱ ΒΡ, ἁρπαζου-- 

σιν ἀναρπάζουσιν Β, «Ἀλείτῳ) κλειτῷ ᾿, ᾿Ιαοίωνε] ἐάοωνε 

καὶ ἐπ᾿ κ᾽ ἐπ᾿ 1). ἀετός" πετροῦτιιει πολλύώκις ΟΑ 

τῶν πόντων) τῶν ὁ", 9, 

500 6. ἐπαινοῦντες τῶν] ἐπαινεῖται καὶ τῶν Ὁ, 
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τὰς παρϑένους τοῖς ξένοις. ἐν Χίῳ δὲ τῇ νήσῳ καὶ βαδι-- 
ζειν ἥδιστόν ἐστιν ἐπὶ τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς δρόμους, καὶ 
ὁρᾶν προσπαλε αίοντας τοὺς νέους ταῖς κόραις. 

21, Καὶ ὁ Αύνουλκος, Ταύτῃ καὶ τολμᾷς σὺ λέγειν, 

οὐ ῥοδοδάκτυλος οὖσα, χατὰ τὸν Κρατῖναν:; ἀλλὰ βολίτι- 

γον ἔχων ϑάτερον σχέλος, ἐκείνου τοῦ ὁμωνύμου σοι ποιη- 
- ν - ει - , . Σ᾿ 

τοῦ τὴν κνήμην φορῶν, ος ἐν τοῖς χαπηλείοις καὶ τοῖς 

πανδοχείοις ἀεὶ διαιτᾶται, καίτοι ᾿Ισοχράτους τοῦ ῥήτορος 
ἐν τῷ ᾿Αρεοπαγιτικῷ εἰρηκότος, , Ἔν καπηλείῳ δὲ φαγεῖν ἢ 
πιεῖν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἂν οἰχέτης ἐτόλμησε. σεμνύνεσϑαι γὰρ 
ἐμελέτων, οὐ βωμολοχεύε σϑαι. “ Ὑπερίδης δ᾽ ἐν τῷ χατὰ 
Πατροκλέους, εἰ γνήσιος ὁ λόγος, τοὺς ᾿ἀρεοπαγίτας φησὶν 

ἀριστήσαντά τινα ἐν καπηλείῳ χωλῦσαι ἀνιέναι εἰς ἄρειον 

67 πάγον. σὺ δὲ, ὦ σοφιστὰ, ἐν τοῖς χαπηλείοις συναναφύρῃ 

4 

οὐ μεϑ' ἑταίρων, ἀλλὰ μετὰ ἑταιρῶν, μαστροπευούσας 
3 μὴ Ν Χ " 

περὶ σαυτὸν οὐκ ὀλίγας ἔχων, καὶ περιφέρων ἀεὶ τοιαυτὲ 
βιβλία ᾿ἀριστοφάνους καὶ ᾿Αἀπολλοδώρου καὶ ᾿“μμωνίου καὶ 
᾿Αντιφάνους, ἔτι δὲ 1 Ὀργίου τοῦ ᾿Αϑηναίου, πάντων τού- 

, κ - ᾿] 4 « ᾿ 2. - 

των συγγεγραφότων περὶ τῶν πο μυμῶν ἑταιρίδων. ὦ τῆς 
χαλῆς σου πολυμαϑίας. ὡς κατ οὐδὲν ἐϊωμήσω Θεόμαν- 

ὅρον τὸν Κυρηναῖον, ὃν φησι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ 
εὐδαιμονίας περιιόντα ἐπαγγέλλεσθαι διδάσχειν εὐτυχίαν. 
ΕἾ ΄ 2 ᾿ 27 ΄ ) ’ --» ἀν τα 

ἐρωτοδιδασχαλε, οὐδὲν ἄρα διαφέρεις ἄμασιος τοῦ ᾿Ηλείου, 
3 ῷ 95 -»- ᾿ " 

ὃν Θεόφραστος ἐν τῷ Ερωτιχῷ περὶ τοὺς ἔρωτας δεινὸν 
΄ 3 ν ξ ΄ Η ᾿ ᾿ γεγονέναι λέγει. οὐκ ἂν ἁμάρτοι δέ τις σὲ καὶ πορνογρά- 

- «ε 2 ᾿ “ ᾿ » - 

φον χαλῶν, ὡς -Αριστείδὴν καὶ Παυσανίαν ἔτει δὲ Νιχο- 

Ταύτῃ 1 ταῦτα ἸΙΡτὶ Οαβδυθοηϊδηΐ. Κρατῖνον 1, εχ ΠΗ͂58, καρ- 
κίνον ῬΥ͂,, 

9600 ἢ. κνήμην Α, μνήμην ΡΥ͂Τ,. ἐν χαπηλείοις καὶ πανδοχείοις ΒΗ, 
διαιτᾶται  διαιτᾷ δομιν οί ἢ. ᾿Αρεοπαγιτικῷ (50 4511}. ἵν: 

ἀρεοπαγητιχῷ ΒΡΨ] Ρ. 149 ἃ. εἀ. δέορῃ. οὐδ᾽ ἄν. δ᾽ ἂν ΒΡΥ 

εὐ Βα51]. ᾿ οἰχέτης} ἐπιειχὴς 6χ Ιδοογαίθ δἀᾷ, 851}. ἴω, ον, ΑΒΡΥ., 

ὑπερίδης ΟΙ,, ὑπερείδης ΑΒΡΥ. δ᾽ οπι, Β, 

᾿ 997 ἃ. τοῖς καπηλείοις) τοῖς οπι, ΒΒ, χαπηλίοις Ῥ, μεθ᾿ 

Β. μετὰ ΡΥΨΠ.. ἀεὶ} αἰεὶ Α. βιβλία Β΄, βυβλία ῬΥῚ,. 

χαὶ ᾿Αμμωνίου οπι. Β.. ϑεύμανδρον ΑΡΥ͂, τὸν ϑεόμανδρον 1. 

Θεόφραστος) 0]. Υ. Ρ. 198. 199. 

507 Ρ, ἔτε δὲ} Τιοσεθαΐαν ἔτι τε. 
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φάνη τοὺς ζωγράφους. μνημονεύει, δὲ αὐτῶν ὡς ταῦτα κα- 

λῶς γραφόντων “Πολέμων ἐν τῷ πευὶ τῶν ἐν “Σικυῶνι 
πινάχων. ὦ τῆς καλῆς πολυμαϑ ας, ἄνδρες φίλοι, τῆς τοῦ 

γραμματικοῦ τοῦδε, ὃς οὐδ᾽ ἐγκαλύπτεται, ἀλλ᾽ ἀναφανδὸν 

τὰ Εὐβούλου ἀεὶ ἐκ Κερκώπων λέγει 
Κόρινϑον ἦλϑον. ἡδέως ἐνταῦϑαά πως 

λάχανόν τι τρώγων ὥκχιμον διερίδλάρην" 
κανταῦϑα κατελήρησα τὴν ἐξωμίδα. 

χαλός γε ὁ τῶν Κορινϑίων σοφιστὴς, ὁ τοῖς μαϊϑϑηταῖς 
διηγούμενος ὅτι Ὥκιμον ἑταίρας ὄνομα. χαὶ ἄλλα δὲ πολλὰ 
ὦ ᾿ναιδὲς δράματα ἀπὸ ἑταιρῶν ἔσχε τὰς ἐπιγραφὰς, Θάέ- 
λαττα Διοκλέους, Φερεχράτους Κοριαννὼ, Εὐνίχου ἢ Φιλυλ- 
λίου "άντεια, Μενάνδρου δὲ Θαὶς καὶ Φάνιον, ᾿Δλέξιδος 
Ὀπώρα, Εὐβούλου Κλεψύδρα. οὕτω δ᾽ ἐχλήϑη αὕτη ἡ 
ἑταίρα, ἐπειδὴ πρὸς χλεψύδραν συνουσίαζεν, ἕως κενωϑῇ, 
ὡς ᾿Ασχληπιάδης εἴρηκεν ὁ τοῦ ᾿Αρείου ἐν τῷ περὶ Δημη- 

τρίου τοῦ Φαληρέως συγγράμματι, τὸ χύριον αὐτῆς ὄνομα 
ἄσχων εἰναν δῖΊητίχην. 

22. Ἔστιν δ᾽ ἑταίρα, 
ὡς ᾿Αντιφάνης φησὶν ἐν “4γροίκῳ, 

τῷ τρέφοντι συμφορά" 
' εὐφραίνεται γὰρ καχὸν ἔχων οἴχοι '“μέγα. 

διὸ χαὶ ϑρηνῶν τις αὑτὸν παράγεται ὑπὸ Ἰμοχλέους ἐν 

Νεαίρᾳ 
᾿Ἵλλ᾽ ἔγωγ᾽ ὃ δυστυχὴς 

Φρύνης ἐρασϑεὶς ἡνίκ᾽ ἔτι τὴν χάππαριν 
συνέλεγεν, οὔπω τ᾽ εἶχεν ὅσα πὲρ νῦν ἔχει, 

ἂν τῷ οἷν. Β. ἀεὶ αἰεὶ Ἀ. ἐκ χερχώπων ΑΒΡΥ, ἐκ ὁπ. ἵν 

Οου, δὰ Χ, ν. 417 ο. 

807 ο. ὀνόματα δ᾽ ἑταιρῶν ἀφ᾽ ὧν καὶ δράματα ἐπεγράφη ἄλλα τε 

καὶ τάδε, ϑάλαττα, κοριανγὼ -- (, ὦ ᾽ναιδὲς δράματα Υ΄. ὠναιδ᾽ εσδρά- 

μάτα Δ. ὧν αἵδ᾽ ἐς δράματα Ρ᾿ ὧν αἱ δὲ δράματα 18. ὧν αἱιδ. « «Ὁ 

ὁράματα 1.. ἑταιρῶν ὈΥΤ,. ἑτέρων ἉΑ, Ανιεια] Οοπί, ν. 580 ὁ. 

φάνιον Β}Ρ. φάννιον 1, 

507 ἃ. αὑτὸν ΥὙ]». αὐτὸν Α. 

507 6. Νεαίρᾳ] νέαίραι 8. σοηΐ, ν. 591 ἀ. Ψν. 2. ἔτι] ἀτὲ Β 
Υ. 3. οὔπω τ᾽ Ἀ. οὔποτ᾽ ΡΥ. 
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πάμπολλ᾽ ἀναλίσχων ἐρὶ βυραβδη τῆς ϑύρας 

᾿ἀπεχλειόμην. ὦ 

καὶ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δ᾽ ᾿Ὀὐμοταντοιλείδης ὁ. αὐτὸς 

Τιμοκλῆς φησι ν 

Περὲ δὲ τὸν πω δδῥνονν 

ΤΩΝ ἀλλα υὐνοῖρι γρᾶες; ἡδεονδν.ν, “Πλαγγὼν. «Αύκας, 

ἔ Ἰνάϑαινα, Φρύνη, Πυϑιονίχη, ΜΠυρρίνη, 

Χρυσὶς, Κοναλλὶς, “ερόκλεια, ““οπάδιον. 

τούτων τῶν ἑταιρῶν χαὶ "᾿Αμφις μνημονεύει ἐν Κουρίδε 

λέγων 
Τυφλὸς ὁ πλοῦτος εἶναί μοι δοχεῖ, 

εὐ ὅστις γε παρὰ ταύτην μὲν οὐχ εἰσέρχεται, 
παρὰ δὲ “Σινώπῃ καὶ «Δύχᾳ καὶ Νιαννίῳ, 
ἑτέραις τε τοιαύταισιε παγίσε τοῦ βίου 
ὄνδον κάϑητ᾽ ἀπόπληκτος, οὐδ᾽ ἐξέρχεται. 

"608 222. Ἄλεξις δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι ᾿Ισοστά- 

σιον τὴν ἑταιρικὴν παρασχευὴν καὶ τὰς δι ἐπιτεχνήσεως 

χομμώσεις τῶν ἑταιρῶν οὕτως ἐχτιϑεται) 

“Πρῶτα μὲν γὰρ πρὸς τὸ χέρδος καὶ τὸ συλᾶν τοὺς 

πέλας 

πάντα τἄλλ᾽ αὐταῖς πάρεργα γίγνεται" ῥάπτουσι δὲ 

πᾶσιν ἐπιβουλάς. ἐπειδὰν δ᾽ εὐπορήσωσίν ποτε, 

δ᾽ ᾿Ορεσταυτοκλείδης (58 ΒΟ ΠΕ5, δορεσταυτοχλείδης ΔΑ. δορὲς ταυτοκλεί- 

δὴς Β, δορεὺς ταυτοχλείδης ὈΥ͂Τ, ὃ αὐτὸς δομννοῖρη. Αθεγαξ δ. 

Υ. 2. πλαγγὼν Ῥ. Βογιθεθδέι πλύγγων. 
507 ἢ Ψ΄. 3. “7υὐδοίνη] μυρρήνη ΒΒ. οπι. Ῥ, Υ, 4, χρυσιοχό- 

γναλις ΒΡ, Κοναλλὶς]) κοναλὶς Α. “Τερόκλεια] ἱεράκλει ΒΕ. 

“Ποπάδιον) λεπάδιον Ἔ. Ἱουρίδι Β. δου θαξιν κούρεδι. σοπῆ, Ρ. 
591 ἃ. λέγων ὁτῇ. Β, Υ. 4. ἑτέραις ῬΥΙ,, ἑταίραις ΑΒῸ, 
τοιαὐταισιῆ τοιαυταισὶ Ὦ. ᾿ 

908 ἃ, ᾿ἄλεξις δ᾽ δ᾽ οπι. Β, χκομμώσεις] κομμώσις Β. κοσμώ-- 

σεις ῬᾺ Πρῶτον --- γίνεται ἀἀά, ΑΒ], δὲ οὐᾶοχ Ἐαγποβίαηιϑ ἱπ 
θνὸ Αθρίαπο. οπι. ΡΥ, Ἐπχ οοάϊοο ποβίγρ αὶ οὐϊάονδέ ὙἹοίοῦσ 

γὰν. Ἰοοῖ. ΧΨ. 23. ΑΙ οχι ἴα. {τα σηνθπένπι ἴδτο. ἐοίαπι δέζα!ε ΟἸ6- 

ΠΙΘῺὴ5 ΑἸοχ. Ῥαοσὰρ, ΠῚ. 3, ἡ. 2δ5ὅ. οα. Ῥοιέεν. ν. 1, πρῶτα 
ΟἸΘπιθπ5. Πθν] πρῶτον, γὰρ πφὸς ἀπ 4. ΑΒ οὐ Ἐδυποβίδπιβ. 9η}. 

Ἰω, γὰρ ἐς ΟἸομνοπ8. Υ. 2. πώνια οἷν. 1,.: πᾶροηξέ Πἰδυὶ ὁθέθν"» 

πάρεργα ΔΒ οἐ ΟἸθιηθηβ, περίέργις ᾿ῷ οὲ ἘἙδγηββίδηιβ. 
γίγνετ) δου Βοθαξαν γένεται, 
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ἀνέλαβον. χαινὼς ἑταίρας, πρωτοπείρους τῆς τέχνης. 
5 εὐϑὺς ἀναπλάττουσι ταύτας, ὥστε μήτε τοὺς τρύπους 
μήτε τὰς ὄψεις ὁμοίας διατελεῖν οὔσας ἔτι. 

ι τυγχάνει μικρά τις οὐσα" φελ λὸς ἐν ταῖς βθαυχίσιν; 

ἐγκεκάττυται. μαχρά τις" ̓ διάβαϑρον λεπτὸν φορεῖ, 
τήν τε κεραληὴν ἐπὶ τὸν ὦμον καταβαλοῦσ' ἐξέρχεται" 

10 τοῦτο τοῦ μήκους ἀφεῖλεν. οὐκ ἔχει τις ἰσχία" 
ὑπενέδυσ᾽ ἐρραμμέν᾽ αὐτήν" ὥστε τὴν εὐπυγίαν 
ἀναβοᾶν τοὺς εἰσιδόντας. κοιλίαν ἁδρὰν ἔχει" 
στηϑί᾽ ἔστ᾽ αὐταῖσι τούτων ὧν ἔχουσ᾽ οἱ κωμικοί" 
ὀρϑὰ προσϑεῖσαι τοιαῦτα γοῦν αὐτῶν τῆς κοιλίας, 

ς. 15 ὡσπερεὶ χοντοῖσι τούτοις εἰς τὸ πρόσϑ᾽ ἀπήγαγον. 
τὰς ὀφρῦς πυρρὰς ἔχει τις" ζωγραφοῦσιν ἀσβόλῳ. 
συιμιβέβηκ᾽ εἶναι μέλαιναν" χατέπλασε ψιμυϑίῳ. 
λευχόχρως λίαν τις ἐστί" παιδέρωτ᾽ ἐντρίβεται.. 
χαλὸν ἔχει τοῦ σώματός τι" τοῦτο γυμνὸν δείκνυται. 

φ0 εὐφυεῖς ὀδόντας ἔσχεν" ἐξ ἀνάγκης δεῖ γελᾶν, 

ἵνα ϑεωρῶσ᾽ οἱ παρόντες τὸ στόμ᾽, ὡς κομψὸν φορεῖ. 
ἀ ἂν δὲ μὴ χαίρῃ γελῶσα, διατελεῖ τὴν ἡμέραν 

Υ. 4. καινὰς] κενὰς Β., πρωτοπείρους 1. πρωτοπείρου ΒΡΥ. 

Υ, ὁ. ὁμοίας Β. Ἰμεσοθαξαν ὁμοίως. 

508 ". Υ. 7. βαυκίσιν ΑΒΟ εἔ ορϊέοπιο ἨοΘβο , χαυχίσιν ΡΥΠ,; 
Ψ. 9. ἐπὶ τὸν]. ἐπί τ᾽ Ρ, τὸν ὦμον] τὸ νῶτον Ὁ. 

καταβαλοῦσ᾽ ΑΒΟ. καταβάλλουσ᾽ ΡΥ]. Ὑ. 11. ἐρραμμέν" ἐρρα- 
μέν" Ῥ, Υ. 12... εἰσιδόντας] 1ὐθυῖ ἐδόντας, εἰσιόντας ΟἸΘπιο πεῖ 
εὐϊεέῖο ΕἸοτθπεϊπα : πἀπάδ εἰσιδόντας ἈΥΙΡυΣρ5. οὲ ατγοίϊαβ. ἰῃ Ἐπχ- 
ἐρυρεῖβ ὑ. 7]. κοιλίαν --- ἀπήγαγον οἷν, Θρ᾽ξοπιο. ἁδρὰν 
εχ ΟἸρηιθιίε δὐάᾷ, ,.. ον. ΑΒΡΥ. ἔχει ΑΒΡΨ. ἔχει τις 1, οχ 

ΟἸεπιθιέο, ἴῃ αὺ0 τις ἔχεν Βουρίμπι οϑέ. Υ. 13. στηϑί᾽ ἔστ᾽ αὖ- 
ταῖσι) στήϑιες ταυταισὶ ΑΡΥ͂. στηϑιὲες ταυταοὶ Β.. τιτϑείαις ταυταισὲ ἴμὲ 

τιτϑίαις ταύταισιν ΟἸεπιοη5. τιτϑί ἔστ᾽ αὐταῖσι Ἰὰσορβίαβ Ρ, 30], 

Υ. 14. προσϑεῖσαι --- εἰς τὸ οπι. Ῥ, προσϑεῖσα ΟἸδπνε 8. 
τοιαῦτα γοῦν αὐτῶν] οὐτοντύνδυτον ΟἸοπιοιβ. Εχ αυὸ ϑν]θὰν- ! 

Εἰὰ5. τοὔνδυτον [φοἰς, τοιαῦτα γοῦν οτἔα888 ἴῃ τοιαῦτ᾽ οὖν πυυξαπάθπι, 

808 ο. ΚΝ, 1ὅ. ἀπήγαγον) ἀπήγαγεν ΟἹ Θπιδ 5. Υ. 17. συμβε- 
βηκέναι μέλαιναν Β.. ψιμυϑίῳ ΒΟΡ. φιμμυϑίῳ ΧἹ,. γν. 19. 
τοῦτο ΟἸδπιθηβ, τοῦτ᾽ αὐτὸ ΒΟ, ταυτὸ ΡΥ], δείκνυται} δεικνύει 
ΟἸδμ δ 5. ν. 21. ϑεωρῶσ᾽ ΟἸεπιοη5, Πἱδγὶ ϑεωροῖεν.. 

08 ἀ. Υ΄. 22. διατελεῖ ΟΙοπιθ 5. διὰ τέλους ΑΒΟΡ, διατελοῦσ᾽ 
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ἔνδον, ὥσπερ τοῖς μαγείροις ἃ παράχειϑ᾽ ἑκάστοτε, 
ἡνίκ᾽ ἂν πωλῶσιν αἰγῶν χρανία, ξυλήφιον 

25 μυρρίνης ἔχουσα λεπτὸν ὀρϑὸν ἕν τοῖς χείλεσιν" 
ὥστε τῷ χρόνῳ σέσηρεν, ἄν τὲ βούλητ᾽ ἄν τε μή. 

ὄψεις διὰ τούτων σχευοποιοῦσι τῶν τεχνῶν. 
24. “ιὸ συμβουλεύω σοι, Θετταλὲ ποικιλόδιφρε, τὰς 

ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἀσπάζεσϑαι καὶ μὴ καταναλίσαειν εἰς 
ε οὐδὲν δέον τὰ τῶν υἱῶν κέρματα. ὄντως γὰρ ἄριστα χωλὸς 

οἰφεῖς, τοῦ κρηπιδοποιοῦ πατρὸς οὐ πολλά σξε δυφας Ἀὐ μα 
σαντος χαὶ διδάξαντος σχύτη βλέπειν. ἢ οὐκ οἰδὰς χατὰ 
τὴν Εὐβούλου Παννυχίδα τὰς φειδωλοὺς χερμάτων παλευ- 
τρίας, πώλους Κύπριδος ἐξησκημένας, 

γυμνὰς ἐφε ἑξῆς ἐπὶ χέρως τεταγμένας, 
ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἑστώσας, οἵας 

᾿Ηριδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι χηπεύει κόρας" 

παρ᾽ ὧν βεβαίως ἀσφαλῶς τ᾽ ἔξεστί σοι 
ἔ μικροῦ πρίασϑαι χέρματος τὴν ἡδονήν. 
καὶ ἔν Ναννίῳ, εἰ Ευβούλου τὸ δρᾶμα καὶ μὴ Φιλίππου, 
φησὶν 

Β451]. διατελοῦσι Τ,. ν. 23. ἔνδον --- χρανία ὁπ. (ἸοπΊθη5. 

Υ. 20, ἔχουσα ΟἸεπιοη58, ΤΠ ΡΓῚ ἔχουσι. Ψ. 26. σέσηρεν ΟἸ 65. 

1 ἰθγὶ σεσηρέναι. βούλητ᾽ ϑεπινοῖσῃ. βούλετ᾽ ΟἸδιθπ5, βούλωντ᾽ 
ΡΥΙ,. βούλονται Β. Υ. 27. Ηυης ἐγ πιδέναπι Οπιἰδὶέ ορ᾽έοπια δ 

ΟἸΘ 65, γἱἀδπάιϊπιαιια οϑέ πα ποῦ 5ἷὲ Α!οχίϊ5, Θειταλὲ ποικχι-- 

λόδιφροε!] ῬΟΙχ ΨΙ1, 112. κάλλιστοι δὲ οἱ Θετταλιχοὶ δίφρον" διὸ καὶ 

ἡ Πυϑία ἔφη Θετταλὲ ποικιλόδιφρε. δὶ ΛΑΙμεπαρὶ Ἰοοαπι οοπιράγανῖξ 

Κυδἢπηΐιι5, 

908 6, οἰφεῖς Α. οἰφᾷς ῬΨῚ,. Τοίαπι ᾿αΐι5 οαριεῖ5. Ἔχογάϊαπι 

ΟΠ δῖε δρίἐοπιο. πατρὸς ἴ,. πος Ῥ, πρὸς Υ, σωφρονίσαντος ἵ,. 

σωφρονήσαντος ΡΥ. πώλους ὥλους (516) Ρ. Ὑν, 1. ἐπὲ κέρως 
Ψ. ἐπικαίρως Ρ, Βα5)], 1, οἵ ογιηθβ ἠιθηιδγαπασ ηιοϊϊογ 8. Οαβαυθο ὩΣ 
δὲ ομριίοπιο Ἠοθβο ΟΠ}, ἐπικαίρους Ὁ. Ὗ. 2. λεπτονήτοις ΡΥ͂Γ,. 

λεπτοπήνοις (, ἃ]έθ᾽Ὸ 5ΒῸΡΘΙ ΒΟΥ ρίο, ὕφεσιν --- ὅσας Ὠΐϊς ΘΕ ἴπὶ Τθὰ- 

θ.Π ἔγαρτπθιξο Ῥογβοπιὶβ ἴῃ ΠΟΘΙ η, ν. 248. 1 1δυῖ ὑμέσεν --- οἵας. 
δ. 4. παρ᾽ ὧν ( εἰ Γαβυθοπιι5. παρὼν ΡΥ͂Ϊ,, ἀσφαλῶς τ' 

ΒΟ. τ᾽ οπι. ΡΥΙ,. 

008 ΓΙ ΑΙεοσι πὶ ἘΠ ΒᾺ]Ι ἔα πιο πέι πὶ οαϊ, Ο᾽, ἹΝαννίῳ] νανέῳ Β', 
εἰ ἀἀά!άϊε σοναῦε. “ιλίππου Βὶ εἰ Μοϊποκῖιβ ἴῃ ρυδοΐας, 

δὰ Μομπαπάν, ρ. ΧΙ. Το σοθαΐαγ Φιλιππίδου. φησὶ γοβὲ Φιλιτιπί- 
δου αἰά, ΒΡ. οὐ, ΥἹ, δὲ δοδνν εἰ και. οα!εῖο. 
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Ὅστις λέχη γὰρ σχότια νυμφεύει λάϑρᾳ, 
πῶς οὐχὲ πάντων ἐστὶν ἀϑλιώτατος:; 
ἐξὸν ϑεωρησουν πρὸς τὸν ἥλιον 
γυμνὰς ἐφεξῆς ἐπὶ κέρως τεταγμένας, 

5 ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἑστώσας, οἵας 

᾿Ηριδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει κόρας, 

μιχροῦ πρίασϑαι κέρματος τὴν ἡδονήν" 
χαὶ μὴ λαϑραίαν κύπριν, αἰσχίστην. γόσων 
πασῶν; διώκειν, ὕβρεος, οὐ πόϑου χάριν. 

1 “Ἑλλάδος ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 

ἣ Κυδίαν ναύαρχον ἐξεπέμψατο. 
ἐπιτιμιῷᾷ δὲ καὶ Ξέναρχος ἐν Πεντάϑλῳ τοῖς παραπλησίως 
σοι βιοῦσι χαὶ ἐσπουδακόσι περὶ τὰς μεγαλομίσϑους ἑταί- 
ρας χαὶ τὰς ἐλευϑέρας τῶν γυναιχῶν ταυτὶ λέγων 

Δεινὰ δεινὰ κοὐκ ἀνασχετὰ 
ἐν τῇ πόλει πράττουσιν οἱ γεώτεροι- 
ὅπου γὰρ οὐσῶν μειρώκων μάλ᾽ εὐπρεπῶν 
ἐπὶ τοῖσι πορνείοισιν, ἃς ἔξεσϑ᾽ ὁρᾶν 

5 εἰληϑερούσας, στέρν᾽ ἀπημφιεσμένας, 
γυμνὰς, ἐφεξῆς τ᾽ ἐπὲ κέρως τεταγμένας" 
ὧν ἐστιν ἐκλεξάμενον ἧ τις ἥδεται, 
λεπτῇ. παχείᾳ, στρογγύλῃ, μακρῷ, ῥικνῇ, 
γέφ, παλαιῷ, μεσοχόπῳ,, πεπαιτέρᾳ " 

10 μὴ χλίμακ᾽ αἰτησάμενον εἰσβῆναι. λάϑρᾳ, 
μηδὲ δι’ ὀπῆς κάτωϑεν ἐχδῦναι στέγης, 

Υ. 4. ἐπικέρως Ῥ. ΥΨ. 8. λεπτοπήνοις Ἀ. λεπτοπτήνοις Β. λεπτοπτη- 
γοῖς Ὁ. λεπτονήτοις Υ]. ὕφεσιν } ΓἰΡΙῚ ὑμέσιν, ῤ 

509 ἃ. Υ΄. 8. αἰσχίστην νόσων πασῶν Οαϑαιθοπαβ. αἰσχίστην ὅσων 

πασῶν ῬΥΙ,. αἰσχίστην παοῶν Β, Υ. 9. ὕβρεος Ρ. ὕβρεως 1. 
Ὑ. 10. 1 εσεραίαν ταλαιπώρου πέρνει στένω. Ἐπτγίρίἀθ8. Ιρΐς. 

Αὐ]. 370. “Ἑλλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω. δὶ ἄς Ετπ- 
ῬῺΠ1 000 οοΥεσοπάο πιοπὰϊε ΟΓΒΟΠ5. Υ. 11. Κυδίαν»} χκυδίω Β, 

ταυτὶ λέγων οπι, 19. Υ. 1. δεινὰ οπι, ΒΡ, 

69». Κν. 3. μειράκων»] μειραχέων Ὁ. Υ. 4. πορνείοισιν ἃς 
ΑΒΟ. πορνώισι μάλ᾽ ΤΠ, Υ. ὃ. στέρν᾽ ἀπημφιεσμένας ὙῪ τνν Πἰξξιι5 

ἀἀ Τουρίαμπι γο]. 1Ψ, ρ. 419, 1,0 γ1 στέρνις τ᾽ ἠμφιεσμένας. 
Υ΄. ὁ. ἐπικέρως Υ΄. ἐπικαίρως Ρὶ 481}. 10, γ. 10. μὴ καὶ μαχαι- 
τησώμενον Ὁ, ὙῸ 11. ἐκδῦναι στέγης} ἐκδυναστείης Ὁ, 

.--ο“-. 
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μηδ᾽ ἐν ἀχύροισιν εἰσενεχϑῆναι τέχνῃ: 
αὗται βιάζονται γὰρ εἰσέλκουσί τὲ 
τοὺς μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναν 

15 πατρίδια, τοὺς δ᾽ ἀπφάρια, τοὺς νεωτέρους. 

καὶ τῶνδ᾽ ἑχάστην ἔστιν ἀδεῶς, εὐτελῶς, 
μεϑ' ἡμέραν, πρὸς ἑσπέραν, πάντας τρόπους" 
τὰς, δ᾽͵, οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστ᾽ οὔϑ᾽ ὁρῶντ᾽ ἰδεῖν σαφῶς, 
ἀεὶ δὲ τετρεμαίνοντα καὶ φοβούμενον 

20 ἔν χειρὶ τὴν. ψυχὴν ἔχοντα. δεδιότα" 
ἃς πῶς ποτ᾽. ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι. 
βινεῖν δύνανται, τῶν Ζρακοντείων νόμων 
ὁπόταν ἀναμνησϑῶσι προσκινούμενοι:; 

25. Καὶ Φιλήμων δ᾽ ἐν ᾿“δελφοῖς προσιστορῶν ὅτι 
πρῶτος “Σόλων διὰ τὴν τῶν νέων ἀχμὴν ἔστησεν ἐπὶ οἰχη-- 
μάτων γύναια πριάμενος, χαϑὰ χαὶ Νίχανδρος ὁ Κολο- 
φώνιος ἱστὸρεῖ ἐν τρίτῳ Κολοφωνιαχῶν, φάσκων αὐτὸν 

509 ο, Ψ. 12. τέχνη ΑΒ. τέχναις ῬΥ͂Τ,, οπι. ὕ. Ψ.13: Ἐυ- 
βέδίμιιβ Ρ. 8806, 34. τὸ μέντοι παρὰ τοῖς ὕστερον πατρίδιον φανερῶς 

ὑποκορίζεν κωμικώτερον, οἷον, αὗται, γοῦν αἷ ἑταιρίδες, βιάζονταν 

εἰσελϑοῦσαν (εἰσέλκουσαν Ὁ) τοὺς μὲν γέροντας ὄντος, ἐπιπκαλούμεναι 

πατρίδια,, ὅπερ ἔστι πατέρων ὑποκορισμός" τοὺς δ᾽ ἀπφάρια, τοὺς γεω- 
πέρους. λέγει δὲ ἀπφάρια ατὰ μέν τινάς τὰ ἀδέλφια, μάλιστα δὲ τὰ ὡς 

εἰπεῖν πατέρια. ἁπφὺς γὰρ Ζωριλῶς ὃ πατὴρ, ἀφ᾽ οὗ δηλαδή τὶς ἔφυ. 
Ψν. τό, -- 23. οπι. Ο. Ψ, 10. ἐχάστην ἨΔ᾽ δοαπιρία5, 

ΤΟῊΡΡῚ ἕχαστον. Ψ. 18. τρόπους" τὰς δ᾽ ἸδΔοοθβίι8. τρόπους ἴτρο-- 
ποὺς ΡῚὴ ἃς δ᾽ ΡΨ, τροπούς 8 ἔστ᾽ οὔϑ᾽ δρῶντ᾽ ἰδεῖν 

οπι. Β. Ψ. 19. τετρεμαίνοντα Ὑ]|.. τετραμένον τὲ ΑΒ. τετρίίμε- 

ψον τὲ Ῥ, ν. 20. ἐν χειρὸ τὴν ψυχὴν ἔχοντα, δεδιότα" ἃς πῶς] 

δεδιότα ἐν τῇ χειρὺ τὴν ψυχὴν ἔχοντα ἃς πῶς ΑΒ. δεδιῦτα ἕν τῇ χειρὸ 
τὴν ψυχὴν ἔχοντα πῶς ὟΙ!.. δεδιότα ἐν τῇ χειρὶ τὴν ψυχὴν ἔχειν ἃς πῶς 
Ῥ' δεδιότα τ΄ ἐν τῇ χειρὶ τὴν ψυχὴν ἔχονθ᾽ οχ ὙΔ]ΟΚΘΠΑΡΙ (4 Εἰ- 
τῖρ 15. ἩΠΡροΙνε. 415. Ρ. 208.) οοτγδοίίοπο δομνν οῖῃ, Ἐπ᾿ 56 ἴᾶπὶ 

Ἡδην, βέορμαπιβ βου ρβεγδς ἰπ Πποβαο Ρ. 10894, -. Υ.) 1, 

Ἐπυῖριάο5. 1.1. αὖ πῶς ποτ᾽, ὦ δέσποινα ποντίᾳ “έύπον ---. υδὶ Χό- 

πᾶρομ ἱπαϊτα το πο πὶ ἱπάϊοανιε ὙΨαΙ]οἰκοπανίαϑ,.. κύπρεο ΑΒΡ. κχκύ- 

πρις ὙΠ, 

δ09 ἃ. Ψ. 32, Ζρακοντείων] δρικοντίων Β. Ὗ. 23. προσκι- 
ψούμενον 'ΓΟΙΡΙι5. δα 5680]. ΤΠοοοῦῖε. Κ΄, 110. προσκυνούμενον ΤΩ, 

Φιλήμων] Ῥ. 357, δ᾽ οπι, ἢ. ᾿Αδελφοῖς δοιινν οὐ μι 
1 0 .ὶ δελφοῖς. τοίτῳ) ἕχτῳ Ἡδτγροογδεῖθ ἴῃ πάνδημος. 

ΑΕ νυ. ΠΗ͂, 82 
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καὶ πανδήμου. ᾿“ἀφροδίτης ἱερὸν πρῶτον. ̓ ἰδῥύσασϑαι ἀφ᾽ ἶ 
ὧν ἠργυρίσαντο αἵ πῤδότασαι τῶν ἐαεὐγρήβο το ἀλλ᾽ ὃ γε 
Φιλήμων οὕτως φησὶ 

Π “Σὺ δ᾽ εὶς ἅπαντας εὗρες ἀνϑρώπους, Σόλων" ᾿ 

σὲ γὰρ λέγουσι ἐοῦτ᾽ ἰδεῖν πρῶτον βῥοτῶν, ᾿ 
δημοτικὸν; ὦ “Ζεῦ, “πρᾶγμα χαὶ σωτήριον. Ὁ 
καί μοι λέγειν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἁρμοῦστὸν., Σόλων" 

5 μεστὴν ὁρῶντα τὴν πόλιν νεωτέρων, ἐβ. ᾿ 
τούτους Τ᾽ ἐχόγτὰς τὴν ἀναγκαΐαν φύσιν, 
ἁμαρτάνοντάς τ᾿ "εἰς ὃ μὴ προσῆκον ἦν, 
στῆσαι πριάμενόν ἴοι γυναῖχας χατὰ τόπους. 
κοινὰς ἅπασι Ἀαὶ “χατεσχευαομένας. 

10 ἑστᾶσι νυμναὶ," μὴ᾽ ̓ξαπατηϑῇς. πάνϑ᾽ ὅρα. 
ἷ οὐχ εὖ σεαυτοῦ τυγχάνεις ἔχων" δὰ ᾿ς 

κ΄ κ ἔχεις πως ἢ ϑῦύρα στ᾿ ἀνέ γμένη. 
εἷς, ὀβολός" ἐἰσπήδησον" οὐκ ἔστ᾽ δύδδ᾽ εἶδ 
ἀχκισμὸς, οὐδὲ λῆρος, οὐδ᾽ ὑφήρπασεν" 

15 ἀλλ᾽ εὐθὺς ὡς βούλει σὺ γχὦών βούλω τρόπον. 
ἐξηλθες" οἰμώξειν λέγ᾽, ἀλλοτρία ᾿στέ σοι. 

καὶ “ΦΙσπασία δὲ ἡ ὡΣωχρατιχὴ ἐνεπορεύξτο πλήϑη χαλῶν 
γυναικῶν, καὶ ἐπλήϑυνεν ἀπὸ τῶν ταύτὴς ἑταιρίδων ἡ 
᾿βλλας,, ὡς καὶ ὁ χαρίεις ᾿Ἵριστοφάνης παρασημαίνεται, 

570 λέγων τὸν “Πελοποννησιακὸν πόλεμον ὅτε Περιχλὴς διὰ τὸν 

᾿Ασπασίὰς ἔρωτα χαὶ τὰς ἁρπασϑείσας ἀπ᾽ αὐτῆς ϑερα- 

παίνας ὑπὸ Μεγαρέων ἀνεῤρίπισε 

ἠογυρίσιιντο] ἠογυρήσαντο Β. ῬΒΠ ΘΟ ὙΘΥΒῸΒ. ΟἿ, Ὁ, 

809 6. Υ΄. 1. ἅπαντας) ἅπαντα ΒΒ. Ν. 2. σὲ] δὲ Β, 

βροτῶν. ἀἀάτϊάϊε Οἀδωιθόοιι5, Ν, ὃ. ὁρῶντα ἰτοξίῃ5 ἱπ Ἐχοθυ- 
Ρεϊβ ρ- 700. δρῶντι Υ1.: δρῶν δὴ Ῥ. Ν, 8. τοῦ ΑΒΡΥ, τι Βὰ- 
5}}. Τ|,. Ψ. 10. ἑστᾶσι] ἑστἄᾶσανι ΒΡ, 

5809 Ὁ. Δ. 11]. 12. Τνάϊοανὶ Ἰδοισπαπι, Ψ. 12. ϑύρα. "σεῦ 
Βοπέϊοῖθ5.. Τυῖθνὶ ϑύρα ἔσται. Μ΄. 18. εἰοπήδησον) εἰσπήδασαν 8, 

γ. 1. σὺ χὠν)] Τεϊθεὶ συχνὸ». Οὐνεοχὶε Βοπεϊθίι 8. ν. 10. 
ἀλλοτρία ᾿στέ σοι ἰτοίι5. Πιθγὶ ἀλλοτρία τί σοι. πλήθη) πλή- 

ϑὲει Β. ἐπλήϑυνεχ) ΝΙδὶ ἐπλήϑυεν 50. ρ5 1, χαρέεις] χαρέης Β, 

ὡς ἀριοτοφάνης ὃ χαρίεις ἐν ἀχαρνεῦσι παραδηλοῖ Ο, αὶ Ργοχὶ- 

τὰ Οπιηϊὰ ἐπιὼν δὰ Ἰυρϊογα 5. νουβιι8. Ομ ἰβὶξ, ᾿Αριοτοφάνης) 
Ἀεϊιανη. ν, 534. 

70 ἃ. ἀνεροίπισε) ἂνε οπη " ν ΒΡ, δραιπαπέι ἴῃ ΑΒΡ γντθὰ 
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Πόρνην δὲ “ΣΣιμαίϑαν ἰόντες Μεγάραδε 
ψεανίαι κλέπτουσι μεϑυσοκχότταβοι. 
κᾷϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πειρυσιγγωμένοι 
ἀντέξέκλεψαν ᾿Ασπασίας πόρνας δύο" 

5 κἀχεῖϑεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου χατερράγη 
Ὁ Ἕλλησι πᾶσιν. ἔκ τριῶν λαιχαστριῶν. 

φ 

20. Τῶν οὖν μεγαλομίσϑων ἑταιρῶν αποτρέπω σὲ, 

γραμματιχώτατε, διότι 
Τὰς μὲν ἄλλας ἔστιν αὐλούσας ἰδεῖν 

αὐλητρίδας πᾶσας Ἡπόλλωνος νόμον; 
Χ Χκ ᾿χ ἥἣς Διὸς γψόμον" 

αὗται δὲ μόνον αὐλοῦσιν ἱἹέρακος νόμον" 
᾿Ἐπιχράτης φησὶν ἐν ᾿Αντιλαΐδι. ἐν ᾧ δράματι καὶ περὲ 
τῆς πολυϑρυλήτου “αΐδος τάδε λέχει 

Αὕτη δὲ “αὶς ἀργός ἐστι καὶ πότις, 

τὸ καϑ᾽ ἡμέραν ὁρῶσα πίνειν χασϑέειν 
μόγον, πεπονϑέναι δὲ ταὐτά μοι δοκεῖ 
τοῖς ἀετοῖς οὗτοι γὰρ ὅταν ὦσιν νέοι, 

5 ἐκ τῶν ὀρῶν πρόβατ᾽ ἐσθίουσι καὶ λαγὼς, 
μετέωρ᾽ ἀναρπάζοντες ἀπὸ τῆς ἰσχύος" 
ὅταν δὲ γηράσκωσιν ἤδη τότε « κα 
ἐπὶ τοὺς γεὼς ἴζουσιε πεινῶντες χακῶς" 

κἄπειτα τοῦτ δῖναι νομίζεται τέρας. 
᾿ 

δούιου, δ ,.......0... 

ὑπὸ μεγαρέων τὸ δεινὸν, ἰπ Ψ], πιυϊαΐα τη τὸ χατὰ μεγαρέων ψήφισμα 
τὸ δεινὸν: ἀρ ἀ]θπᾶα 6556 υἱάϊε δοῦν οἰρῖι, ν. 2. νεανίαι} 
γεανία Β.. ν. 3. χκᾷϑ'᾽ Β οαπὰὸ Αὐϊβίορμαπο. εἶϑ᾽ ῬΥΪ,. 
μεγαρῆς Ἀ, μεγαρεῖς ΒΡΥΨΤ,, Υ. 4. δύο ῬΨῚ,. δύω Α᾿ι Υ, ὃ. 
κἀχεῖϑεν ΑΒΡΥ. κἀντεῦϑεν ἴ, 6χ ΑΥΙΒΕΟΡΠΔΠΟ, 

570 "». Υ. 6. “Ελλησι πᾶσιν οπι, ΒΡ. αἱ μὲν ἀλλὰν αὐλητρί-- 
δὲς ἀπύλλωνος νόμον αὐλοῦσιν" αἱ δὲ μεγαλύμισϑοι ἑτιῶραι ἱέρακος νό- 

μον 6, ΜΝ. 1, Τὰς μὲν γὰρ ἄλλας ρμοθέδπι 5οΡίρβ1586. οθηΐθοὶξ 
Βομυν εἰρη, Υ. 3. Ιμᾶϊοσανὶ Ἰδοιϊπᾶπι, διὸς γύμον αα4. ΑΒ, 
οι, ΡΎΙ,.. Ψογβιπι 4. δαὰ. ἃ, οει, ΒΡΥῚ,, πολυϑουλήτου] 
δον θευδέαν πολυϑρυλλήτου. Υ. 1. Αὕτη] «ἀὐτὴ δομννοῖρῖν, 
Υ, 8. ταὐτά Βομννείρη, ταῦτα ΡΥΓΠ, 

570 ο. Ψ, 4. ὅταν Βα51}. ἴ,. ὦταν ΡΥ͂. Υ. ὃ. ἀπὸ] ὑπὸ 
Ῥογβοπιβ δα Αὐϊβέορι. Ἰὰς, 98. ρ. 11. Ψν. 7. 1 ἀϊοανι 1δσιι- 
Πᾶμη. ἤδη ποτὲ, τότε (ΒΔ) 0 18, Ψ, 8. πεινῶντες} πινῶντες Β, 

δ. Σ 
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10 χαὶ “αἷς ὀρϑῶς γοῦν νομίζοιτ᾽ ἂν τέρας. 
αὕτη γὰρ ὁπότ᾽ ἦν μὲν νεοττὸς χαὶ νέα. 
ὑπὸ τῶν στατήρων ἦν ἀπηγριωμένη, 
εἶδες δ᾽ ἂν αὐτῆς Φαρνάβαζον ϑᾶττον ἄν". 
ἐπεὶ δὲ δολιχὸν τοῖς ἔτεσιν ἤδη τρέχει, 

15 τὰς ἁρμονίας τε διαχαλᾷ τοῦ σώματος, 
ἰδεῖν μὲν αὐτὴν ῥᾷόν ἐστι καὶ πτύσαι" 
ἐξέρχεταί τε πανταχόσ᾽ ἤδη πιομένη; 
δέχεται δὲ καὶ στατῆρα χαὶ τριώβολον ς 
προσίεταν δὲ καὶ γέροντα καὶ νέον" 

20 οὕτω δὲ τιϑασὸς γέγονεν ὥστ᾽, ὦ φίλτατε; 
τἀργύριον ἔχ τῆς χειρὸς ἤδη λαμβάνει. 

μνημονεύει δὲ τῆς ““αΐδος καὶ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Τεροντο- 
μανίᾳ καὶ ἄλλας ἑταίρας αὐτῇ συγκαταλέγει διὰ τούτων" 

Τὴν ἐχ Κορίνϑου “21αἰδ᾽ οἶσϑα; Β. πῶς γὰρ οὔ: 
τὴν ἡμετέρειον. Α΄. ἦν ἐχείνῃ τις φίλη 
"άντεια. Β. καὶ τοῦϑ'᾽ ἡμέτερον ἦν παίγνιον. 
ΑΙ. νὴ τὸν Δί᾿ ἤνϑει τότε. “αγίσχη" κ΄ ν 

ΓΝ ΕΊ Χ Ε ΕῚ ἣν δὲ τότε 

καὶ Θεολύτη μάλ᾽ εὐπρόσωπος καὶ χαλὴ 

Ψ. 10. γοῦν οπι.Β. Ψ' 1]. γὰρ ὁπότ᾽ ἦν μὲν νεοττὸς ῬΟΥΒΟπα8, ὁππότ᾽ 
ἣν νεοττὸς ῬΨΙ, εἐ ϑομυνοῖβε. δἀϊεῖο. γὰρ οὖν ὁπότ᾽ ἦν νεοττὸς Β. 
γὰρ ὁπότ᾽ ἔτ᾽ ἦν Μοϊποϊκίυβ Θυδοϑί. Μεπαπᾶγ. 1, Ρ. 30, ΝΩ: 
δ᾽ δἀά. ΑΒΡΨ, οἱι. Βαβι! 1,. τ΄ Ῥογβοηΐϑ. 

5870 ἀ, Υ΄. 20, τιϑασὸς ΑΒΟ, τιϑασσὸς ΡΎΪ,. γέγονεν ΑΒΟ. 

γέγον᾽ ΡΥ͂Ι,. φίλτατε ΡΥ͂Ι,, φίλταται ἊἈ, γεροντομονίᾳ ἸῸ. 

ἄλλας ἑταίρας} ἄλλων ἑταίρων ἘΒ. αὐτῇ ουγκαταλέγει διὰ 

τούτων οπι. Β. 

570 ες. Εχ Απαχαηάνιὰϊ υουβίθι ἤδθο δχοογρβὶὲ Ο συνήκμαζον 
δὲ “Δαὺδι «Δαγίσκη ἹΝεολύτη καὶ "(Ὥκιμον. Μ΄. 2. ἡμετέρειον ᾿Αθτο- 
5015 ὨΠαποίάδέ, Ὑπυογᾷ. ν. 489. ἡμέρειον Ψ],.. ἡμέριον Α. ἡμέριον 
Β. ἡμερίον Ῥ. φίλη Ψ1.. φιάλη Β. φιάλη Ῥ. ν. 4. ἄντεια 
ΡΥΊΙ,. ἄντειαν Β. ἄνϑεια Α: ηἰδὶ Ηϊς ΟΝ οἱ ΡΠ ΘΙΒΟΥ ΘΥΓΟΥ δδέ 

δοηοίαίδη) οχ οσοάϊοθ Ἰἰογτὰπ 9. δὰ "άντεια τοογ πίῖϊθ, ααὰπὶ [07-- 

ία556 δα τοῦτ᾽ ἀδθηογιέ. τοῦδ᾽ Ν. ταῦϑ᾽ Ῥ. τοῦτ᾽ 681}. 1, εἴ 

ϑοἢν εἰσι, δα τεῖο. ν. 4. λαγίοκμη δ᾽ ὥκιμον Ῥ πιράϊῖδ οηιίβϑῖθι 

Νν. ὃ. 7. 8. [πάϊοᾶν!ὶ Ἰδοιὰς, Υ. ὃ. ἦν δὲ τότε 5ὶ ἴπ πο 
ὙΘΙΒῸ8. Ροϑίία (αθταπέ, διὲς ἀδϊοπθπι δὲ αὐ αἰαὰ δά οινάμμ, 

ν᾽, Θ. Θεολύτη)] νεολύτη Ὁ. 
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ε ὑπέφαιν᾽ ἐσομένης ἜΣ ἕ 
Φ  κ δ᾽ ἌὭχιμον λαμπρὸν πανγυ. 

27. Ταῦτά σοι παραινεῖν ἔχω, ἑταῖρε Μυρτίλε. καὶ 
κατὰ τὴν Φιλεταίρου Κυνηγίδα 

ἔ Παῦσαι γέρων ὧν τοὺς τρόπους. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι 

ἥδιστόν ἐστιν ἀποϑανεῖν βινοῦνϑ᾽ ἅμα; 
ὥσπερ λέγουσιν ἀποϑανεῖν Φορμίσιον. 

ἢ ἡδιστόν ἐστί σοι, ὡς ἐν “Μαραϑωνιοίς φησὶ Τιμοκλῆς, 

“Ὅσον τὸ μεταξὺ μετὰ κορίσχης ἢ μετὰ 
χαμαιτύπης τὴν γύχτα κοιμᾶσθαι. θαβαί. 
ἢ στιφρότης, τὸ χρώμα, πνεῦμα, δαίμονες. 

τὸ μὴ σφόδρ᾽ εἰναι πάνϑ'᾽ ἕτοιμα, δεῖν δέ τι 
ὅ71. ᾿5 ἀγωνιᾶσαι,. χαὶ ῥαπισϑῆναί τε καὶ 

πληγὰς λαβεῖν ἁπαλαῖσι χερσίν" ἡδὺ γε 

γὴ τὸν Δία τὸν μέγιστον. 
Ἔτι πολλὰ τοῦ Κυνούλχου ϑέλοντος λέγειν καὶ τοῦ 

αγνου ἐπιρραπίσαι βουληϑέντος αὐτὸν εἰς τιμὴν τοῦ 
Μυρτίλου φϑάσας ὁ Μυρτίλος, διήχϑρευε γὰρ τῷ “Σύρῳ, ἔφη 

Οὐχ ὧδ᾽ ἐμόγησαν 
ἐλπίδες, ὥστ᾽ ἐχϑρῶν συμμαχίας καλέσαι" 

φησὶν ὁ Καλλίμαχος. οὐ γὰρ αὐτάρκεις ἡμεῖς ἀμύνασϑαε, 
ὦ Κυνουλκχε; 

'ῆς σκαιὸς εἶ κἄγροικος, αἰσχροεπῶν" ἔα, 

Ὀ ἐπαρίστερ᾽ ἐν τῷ στόματι τὴν γλῶτταν φϑρεῖς " 

ν. 7. ἐσομένη δ᾽ ὥκιμον ΑΒ. ἐσομένη ἤν δ᾽ ὠκιμον ὙΤ,. 

5170 ἢ, οὐκ ἔσϑ᾽ ἥδιστον ἀποθανεῖν, φηοὶ φιλέταιρος, βινοῦνϑ' ἅμα. 

ν. 2, ἥδιστόν ἔστιν Τοιρίι5 ἰπ Αἀάδπᾶϊβ δ ὙΠπθοον ΧΧῚ, 

20, ν. 403. Τιῖϊδυι οὐκ ἐστὲν ἡ διστον. ἥδιστον] ἥδυστον Β. 
βινοῦνϑ᾽ ΡΙ,. βιοῦν δ᾽. Ψν. 2. Φορμίσιον ϑοιννοῖρη, φορμή-- 

σιον ῬΨΤ,, φορὶμίσι 6. μαραϑωνίοις Βὶ οαπι δυϊάα ἱπ Τ᾽ μοκλῆς. 

Τιορορθαξιν ΠΠαραϑωνίαις. ΤΊπιΟ 0115. νΘ 5115. οτα, Ὁ. Νν. 1. “σὸν 

Ἰδοῦ δῖα, ϑεὸν ΑΒΡΥ͂. ϑεῶν 1,-. τὸ αἀᾶ. ΑΒΡΥ΄. οἱ. 1. 

ν. 4. δέ τι Ῥογβοπιιβ. δ᾽ ἔτε ΡΥ͂Ι,. 
71 ἃ. Υ. ὅ. τὲ Ἰαοοῦβίυ5. γὲ ΡΥΤ,. ἐπιρραπίσαι] ἐπεραπί-- 

ον ΒΡ, συμμαχίας καλέσαι) συμμαχίαν καλέσας ἘΒ. Καλλ 

μαχος} Εν. 134. ρν. 4θ8. Κύνουλχε 1,. χυνοῦλκε ΡΥ. Ἐρ!ρρὶ 

ΥΘΙΒῸΝ οἷ, (. κἄγροιχος] δοΓιθοθαίιν καὶ ἄγροικος, 

571 "ν. ἔα, ἐπαρίστερ᾽ ξ΄ ἀπαριστερᾶ Β. ἔάπ᾽ ἀριστερὸς Ῥ. ἐπα- 
Οἰστερώ Ἀ, ἐπαρίοτερος ὙΠ. γλῶτταν} γλῶσσαν Β,, 
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κατὰ τὴν ᾿Εφίππου Φιλύραν, δοκεῖς γάρ μοι ἐχείνων εἷς 
εἶναι 

οὃς ἐδέδαξαν ἀριβφεηὼ γράμματα Μοῦσαι" 
ὡς τις ἔφη τῶν παρῳδῶν. 

28, ᾿Εγὼ γὰρ, ὠ ἄνδρες σύσσιτοι, οὐ κατὰ τὰς ΜΜε- 
ταγένους Αὔρας ἢ τὸν ᾿Αρισταγόρου Μαμμάκυϑον 

Ὑμῖν ὀρχηστρίδας εἶπον ἑταίρας 
ὡραίας πρότερον, νῦν δ᾽ οὐχ ὑμῖν ἀγορεύω 
ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας, αἵ τε τάχιστα 
ἀνδρῶν φορτηγῶν ὑπὸ γούνατα μισϑοὺ ἔλυσαν. 

ς ἀλλὰ περὲ τῶν ὄντως ἑταιρῶν τὸν λόγον πεποίημαι, του- 
τέστι τῶν φιλίαν ἄδολον συντηρεῖν δυναμένων" ἃς οὐ Κύ- 

γουλχος τολμᾷ λοιδορεῖν, μόνας τὲ τῶν ἄλλων γυναικῶν 

τῷ τῆς φιλίας ὀνόματι προσηγορευμένας, ἢ ἀπὸ τῆς παρ᾽ 
᾿᾿ϑηναίοις χαλουμένης ἑταίρας τῆς “ἀφροδίτης. περὶ ἧς 

φησιν ὁ ̓ ϑηναῖος ᾿Ἵπολλόδωρος ἐν τοῖς περὶ ϑεῶν οὕτως, 

ἑταίραν δὲ τὴν ̓ Αφροδίτην τὴν τοὺς ἑταίρους καὶ τὰς 
ὁεαίρας συνάγουσαν" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ φίλας. καλοῦσι γοῦν 

ἃ χαὶ αἱ ἐλεύϑεραι γυναῖχες ὄτε χαὶ νῦν καὶ αἱ παρϑένοι 
τὰς συνήϑεις χαὶ φίλας ἑταίρας, ὡς ἡ Σαπφὼ 

1 ἀδὲ νῦν ἑτάραις ταῖσιν ἐμαῖς τερπγὰ χαλῶς ἀείσω, 

χαὶ ἔτι 
“Ἱατὼ καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἑταῖραι. 

καλοῦσι δὲ καὶ τὰς μισϑαρνούσας ἑταίρας, καὶ τὸ ἐπὶ 
συγουσίαις μισϑαρνεῖν ἑταιρεῖν, οὐχ ἔτι πρὸς τὸ ἔτυμον 
ἀναφέροντες, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον, καϑὸ καὶ 
Μένανδρος ἐν Π]αρακαταϑήχῃ ἀπὸ τῶν ἑταιρῶν τοὺς ἑταί- 
ρους διαστέλλων φησὶ 

γάρ μοι] γὰρ ἐμοὶ Β. μαμμάκυϑον ΑΒ. μαμήκουθον ΡΥ], 
Υ, 4. γούνατα) γούνατος Ῥ, 

571 ο. τουτέστι δἀά, ΑΒ. οπι. ΡΥ͂Ι,, ἃς οὐ] ὥς ὁ Β. 
μόνας] μόνος Β, προσηγορευμένας προσαγορευομένας Β. 

ἀπὸ τῆς) τῆς οπι. Ρ, παρ᾿ ᾿Αϑηναίοις] παρὰ τοῖς ἀϑηναίοις Β, 
ὁ ἀϑηναῖος ΑΒ, ὁ οπι, ΡΥΤ,. οὕτως ὁπ. Β, 

71 ἃ ὡς ἡ] ἃς ἡ Β, ἑτάραις ταῖσιν ΒΙΟπΙ ει δὰ ἔν, 19, 

δουθοδαίαν ἑταίραις ταῖς. «“Ἱατὼ] κατὰ "Ὁ. μάλα] μάλιστα Β., 
χαϑὸ)] χαϑὸ δὴ Β, Δίένανδρος] Ῥ. 1384. Μεπδπανὶ Γγαβσηῖθα- 

τὰ οπι, (. 
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8 Πεποιήκατ᾽ ἔργον οὐχ ἑταίρων. ΠΥ 
ΘΕ ΎΜΕΤ ταὐτὰ δ᾽ ὄντα γράμματα 
τὴν ̓ προσαγόρευσιν οὐ σφόδρ᾽ εἴσημον ποιεῖ. 

29. Περὶ δὲ τῶν ἑταιρῶν ἔφιππος. ἐν ᾿ Βμπολῇ τάδε 

φησὶν δὲ 

"Ἔπειτά γ᾽ εἰσιόντ᾽, ἐὰν λυπούμενος 
τύχῃ τις ἡμῶν, ἐκολάκευσεν ἡδέως " 

ἐφίλησεν » οὐχὶ συμπιέσασα τὸ στόμας 
ὥσπέρ πολέμιον, ἀλλὰ τοῖσι στρουϑίοις 

ῇ χαυνοῦσ' ὁμοίως" σε, παρεμυϑήσατο, 

ἐποίησέ ϑ᾽ ἱλαρὸν, εὐθέως τ΄ ἀφεῖλε πᾶν 
αὐτοῦ τὸ λυποῦν, κἀπέδειξεν ἵλεων. ᾿ 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Καμπυλίων, κοσμίαν ἑταίραν παράγων 

φησὶν 
Ὡς δ᾽ ἐδείπνει κοσμίως 

οὐχ ὥσπερ ἄλλαι, τῶν πράσων ποιούμεναι 
τολύπας, ἔσαττον τὰς γνάϑους καὶ τῶν χρεῶν 

ΒῚΣ ἀπέβρουκον αἰσχρῶς, ἀλλ᾽ ἑκάστου μιχρὸν ἂν 
ἀπεγεύεϑ'. ὡσπερ παρϑένος ᾿Πιλησία. 

᾿Αντιφάνης ᾿Ὑδρέᾳ ἡ 
Οὑτος δ᾽ ὃν λέγω 

ἐχ γειτόνων αὐτῷ χατοιχούσης τινὸς, 

571 ε. . 1. οὐχ ἑταίρων γὰρ ταῦτα δ᾽ Ὁ. οὐχ ἑτέρων γὰρ ταῦτα 
δ᾽ Β. Τιδοῦπᾶπι δυρίονϊε Οαβαῦθοπι8. ὙΘΥ 5. νὴ Ζίωα" μᾶλλον δ᾽ 

ἑταιρῶν. Ψ. 2. ταὐτὰ Οαϑαυθοπαβ, ΕἱΌΡῚ ταῦτα. ν. 3. εὖ- 
σημο»} εὔσχημον ϑδομννοῖρῃ. ΓΕφιππος (δϑδιῦθομι5 οχ Ὑ11}. Ρ. 

305 ο.(Ἡ υδ᾽ ΠΙ νϑυβὰβ αἰ αὶ δαπέ. 1071 εὔσχημος, πὸ ἀδοορίυβ 

δυϊδαβ οδὲ ἴῃ Πύσχημος. Ἔμπολῃ) - ἐμπόλη Β. ἐμπόλει Ῥ, 
τάδε φηοὶν ὁπι, Β. ἘΡΠΙΡΡῚ Ὑϑῦβιι85. ὁπ). 6. Ν. 1. εἰσεόντ᾽ 

903. εἰσιόντα ΑΒ. εἰσιόντα γ᾽ Ὑ}.. ν. 2. ἡμῶν) ὑμῶν ΒΡ. 

᾿ κολάκευσεν --- ἵλεων} ἘΠ ΟΙαπὶ ἰροο Βὶ ροβιυϊξ καὶ τὰ λοιπὰ ὡς πρό- 

χκευταυ. Ψ. 2. κολάκευσεν Ῥ. ἡδέως" ἐφίλησεν 03. {νι ἢ 

κατεφίλησεν, Ψ. 4. πολέμιον] πολέμιος 303. 

571 ἔν, ὅ. 118τ| ἧς ἐπαρεμυϑήσατο. Οονγοχὶέ ΤαγηΘθιιβ, 
Μ΄. 0. ϑ᾽ ἱλαρὸν 363. τ᾽ ἱλαρὸν 1). τ᾽ ἱλαρὸν Ψ, τ᾽ ἱατρὸν Ρ. 

εὐθέως τ᾿ Ἀ. τ᾽ οἱ. ΡΥ]. Υ. 7. λυποῦν 303, 1ῖθιῖ λοιπὸν. 
᾿ ἘΡα]1 ν. 2. ποιούμενα τολύπας ἔυσαττον Β,, 

ὌΣ ΔΙΕΥ͂, ΔΑ, ὧν ἀπεγεύεϑ'᾽ Ῥιθυβοπιβ δα ΜοΘτπ ν. 10], ἀνα- 
ἀπέπενε ΑΒΡ. ἀνεπέτευ" Ψ],., Ἀπ ρθαη5. γὙΟΓΒὰ5. ὁπ, Ὁ, 

υὐπρίᾳ, δοϊανοῖ ιν 1 8ιὶ ὕδρᾳ. Οὐ ΜΠ. ρ.. 104 Ν. 
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ἰδὼν ἑταίρας εἰς ἔρωτ᾽ ἀφίχετο, 
ἀστῆς. ἐρήμου δ᾽ ἐπιτρόπου χαὶ συγγενῶν; 

6 ἡϑός τι χρυσοῦν πρὸς ἀρετὴν κεχτημένης ἐ 

ὄντως ἑταίρας. αἱ μὲν ἄλλαι τοὔνομα 
βλάπτουσι τοῖς τρόποις γὰρ ὄντως ὃν χαλόν. 

" ᾿ἠναξίλας ΙΝεοττίδι 
᾿Εὰν δέ τις μέτρια, λέγουσα ἜλΗ 

τοῖς δεομένοις τινῶν ὑπουργῇ πρὸς χάριν, 
ἐχ τῆς ἑταιρίας ἑταίρα τοὔνομα 

προσηγορεύϑη. χαὶ σὺ νῦν οὐχ, ὡς λέγεις, 
5 πύρνης, ἑταίρας δ᾽ εἰς ἔρωτα τυγχάνεις 

ἐληλυϑώς" ἄρ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἐστι γοῦν 
ἁπλῆ τις; Β. ἀστεία μὲν οὖν, νὴ τὸν Δία: 

50. “Ὁ δὲ ὑμέτερος φιλοσοφομειρακίσκος τοιοῦτος; 
οἷον "άλεξις ἢ ̓ Αντιφάνης ἐν Ὕπνῳ παράγει 

4ιὰ ταῦϑ' ὁ πόρνος οὗτος οὐδὲ τῶν πράσων 

ἑχάστοτ᾽ ἐπιδειπνεῖ μεϑ᾽ ἡμῶν" τοῦτο δ᾽ ἡν, 

ἵνα μή τι λυπήσειε τὸν ἐραστὴν φιλῶν. 
χαλῶς δὲ περὶ τῶν τοιούτων ἜἜφιππος ἐν Σ'απφοῖ φησιν 

ἽὍταν γὰρ ὧν νέος 
ἀλλότριον ἐλϑὼν ὄψον ἐσϑίειν μάϑῃ, 
ἀσύμβολόν τὲ χεῖρα προσβάλῃ βορᾷ, 
διδόναι νόμιζ᾽ αὐτὸν σὺ τῆς νυχτὸς λόγον. 

τὰ αὐτὰ εἴρηκε καὶ Αἰσχίνης ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ κατὰ Τι: 
μαρχου. 

ν.0. οἵ ἃ ΒΡ. ἄλλαι ΨΙ,. ἄλλοι ΑΒΡ, Υ, 7. τρόποις γὰρ ὄντως 
ΒΡ εἰ, πῇ ορίπου, Α. τρόποισιν ὄντως 1], οὲ δομννεῖρη, εἀϊεῖο, οχ 

οογγοοξίομα ΝΜυβυγὶ γὰρ Ραγεϊουϊαθ βάρ οἴεηβὶί, 
572 ". Ψ. 1. μέτρια Ψ1.. μέτρια καὶ ΒΡ, λέγουσα] λέγουσι Ὁ. 
Τηάϊοαν Ἰασαηᾶηι. ν. 2. δεομένοις] δυναμένοις Θρ᾿ἕοπιθ 

Ἡ ΘΒ ΕΝ, ποὸπ Ὁ. τινῶν) τινὸς Β. Υ. 3.. ἑταίρα) ἑταῖρα ἴὰ 
δὲ Βομυνοῖριι. οαἀϊεῖο. ἑταίρας ΡΥ͂. Υ. 0. ἀρ᾽ ὡς δεομννεῖσῃ, οαϊ- 
το. ἄρ᾽ ὡς Ὑ1., ἄρα οὐκ Ῥ, αυἱ ὡς ἀε]οῖο οὐκ ἴπ πιαγρῖπα Βαρθεέ, 

ὑμέτερος ΑΒ. ἡμέτερος ΡΥ]. 

72 ο. ΣιιποὉ) σαπφῷ Ῥ. φησιν οπι. Β, Ψ. 1. ὧν νέος 
ΛΒ, νέος ὧν ῬΥ͂!,, ὧν οπι, 6. ν΄ 2. ἀλλότριον) ἀλλότριος ο ἷ- 
ἕοιπο Ἠοοβο ΘΙ, πὸη Ὁ. ἐλθὼν] Τιορσοραΐξαν" εἐσελϑὼν. 

Υ, 9. ἀσύμβουλον Ῥ, ν. 4. σὺ ΒΡ, αυόᾷ Βομν εἶσιν εχ οοη- 
ἰδοΐανα μοβυῖε, σον Ὑ1. ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου] Ῥ. ΤΊ; 12. δέορῃ. 
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ἃ Ί, Περὶ δὲ τῶν ἑταιρῶν καὶ Φιλέταιρος ἐν Κυνηγίδι 
τάδε φησὶν 

Οὐχ ἐτὸς “Ἑταίρας ἱερόν ἐστι πανταχοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ γαμετῆς οὐδαμοῦ τῆς “Ἑλλάδος. 

οἶδα δὲ χαὶ ἑορτὴν τὴν. ταιρίδεια, ἀγομένην ἐν Μαγνη- 
σίᾳ, οὐ διὰ τὰς ἑταίρας, ἀλλὰ δι᾿ ἑτέραν αἰτίαν, ἧς 

μνημονεύει Ἡγήσανδρος ἐν ὑπομνήμασι γ γράφων ὧδε Τὴν 

τῶν ἙἙταιριδείων ἑορτὴν συντελοῦσι άγνητες. ἱστοροῦσι 
δὲ πρῶτον ᾿Ιάσονα τὸν ἴσονος συναγαγόντα τοὺς ᾿Αργο- 

ε ναῦτας ἑταιρείῳ Διὶ ϑῦσαι χαὶ τὴν ἑορτὴν “Εταιρίδειω 
προσαγορεῦσαι. ϑύουσι δὲ καὶ οἱ Ναχεδόνων βασιλεῖς τὰ 
ἹἙταιρίδεια. φ πόρνης δὲ ᾿Αφροδίτης ἱερόν ἐστι παρὰ .4βυ- 

δηνοῖς, ὡς φησι Πάμφιλος" κατεχομένης γὰρ τῆς πόλεως 

δουλείᾳ τοὺς φρουροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ ποτε ἘΕΤΡ ΤΗΣ ὡς 
ἱστορεῖ Κλεάνϑης ἔν τοῖς δυϑιχοῖς, χαὶ μεϑυσϑέντας 

ἑταίρας πλείονας προσλαβεῖν, ὧν μίαν, καταχοιμηϑέντας 
αὐτοὺς ἰδοῦσαν ἀνελομένην τὰς κλεῖς καὶ τὸ τεῖχος ὑπερ- 

ἢ βᾶσαν ἀπαγγεῖλαι τοῖς ᾿4βυδηνοῖς. τοὺς δ᾽ αὐτίκα μεϑ'᾽ 
ὅπλων ἀφιχομένους ἀνελεῖν μὲν τοὺς φύλακας, χρατήσανγ- 

τας δὲ τῶν τειχῶν καὶ γενομένους ἐγχρατεῖς τῆς ἐλευϑε- 
ρίας χαριστήρια τῇ πόρνῃ ἀποδιδόντας. “Ἱφροδίτης πόρ-- 
γης ναὸν ἱδρύσασθαι." "ἅλεξις δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν δευτέρῳ 

“Ὥρων “Σαμιακῶν.,, Τὴν ἐν “Σάμῳ “Ἀφροδίτην, ἣν οἱ μὲν 
ἐν Καλάμοις καλοῦσιν, οἱ δὲ ἐν Ἕλει, ᾿ἀττικαὶ, φησὶν, 

ἑταῖραι ἱδρύσαντο αἱ συναχολουϑήσασαι Περικλεῖ, ὅτε 

572 ἃ. Φιλέταιρος) φιλέταιροι Β. ἐν Κυνηγίδι] ἐν Κορινϑια- 
στῇ δυρτὰ Ρ. 889 ἃ. τάδε φησὶν οπι. Β. ἑταιρίδεια ῬΙ.,. ἕτε- 
ρίδεια Ψ, Ο ἴκ πὰς παγγαξίομο 8 Βᾶρθοὲ ἔδδεὶ ποπιθπ ἑταιρείδεα 

ΒΟΡΙΡΕαΠΙ,, ΒῸΡΟΥΒΟΥΙρέο. Δ]έοσο ἴῃ 000 ἑταιρίδια. ἐν ὑπομνήμασι 
γράφων ὧδε οπι, Β. ἑταιριδείων οἀϊεῖο Οαβαυθοπίαπα ἐθγεϊαο 

ἑταιριδίων 1... ἑταιρίδων ἈΒΡΥ͂, ἑταιρείῳ] ἑταιρίῳ Β, 

Ὁ72 6. ἑτερίδεια προσαγορεῦσαι Υ. τοὺς ἐν ΑΒΡΨΥ, τῆς ἐν 
ΒΆ511, Γ,, φιιοὰ ἴπ ἃπποίαξοπο. οογγοχὶξ Οαβαιθομ8. ϑύσαντας 

ΒΡ εἰ Οδβϑδῦθομιβ. ϑύσαντες 1. 

72 ἢ. Ὥρων ϑοιιννεῖση. ὅρων Ὑ1.. ὄρων Ῥ, ἕλει, ἀττιχαὶ 

οὰπὶ Ψα]οἸςθπαγῖο πὶ ορίβίοία δα βοονογαπι Ρ. ΧΧΧΥ ΠῚ. ἐλειατι- 

καὶς ΡΥΊ,. 
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573 ἐπολιόρχει τὴν “Σάμον, ἐργασάμεγαι. ἱκανῶς ἀπὸ τῆς ὥρας." 

ὐάλκης δὲ ἐν τοῖς ᾿Εφεσιαχοῖς χαὶ ἐν ᾿Πῳέσῳ φησιν 

ἱερὰ ἱδρῦσϑαι ἑταίρῳ «Ἱφροδίτῃ. Κλέαρχος δ᾽ ἐν πρώ- 
τῳ ᾿Ερωτιχῶν. ,.1ὕγης (φησὶν) ὃ «Τυδῶν βασιλεὺς, οὐ 
μόνον περὶ ζῶσαν τὴν ἐρωμένην περιβόητος γέγονεν, 
ἐγχειρίσας αὑτόν τε χαὶ τὴν ἀρχὴν ἐκείνῃ πᾶσαν, 
ἀλλὰ χαὶ τελευτησάσης συναγαγὼν τοὺς ἐκ τῆς χώρας 
«Τυδοὺς πάντας ἔχωσε μὲν “1υδίας τὸ νῦν. ἔτει καλούμενον 

τὴς ἑταίρας, μνῆμαν εἰς ὕψος ἄρας, ὥστε περιοδεύοντυς 
ν αὐτοῦ τὴν ἐντὸς τοῦ Τμώλου χώραν, οὗ ἂν ἐπιστραφεὶς 
τύχοι, χαϑορᾶν τὸ μνῆμα. καὶ πᾶσι τοῖς τὴν «υδίαν οἱ- 

κοῦσιν ἄποπτον εἶναι.“ Δημοσθένης δ᾽ ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ 
κατὰ Νεαίρας λόγῳ, εἰ γνήσιος, ὃν ᾿ἀπολλόδωρος εἴρηκε, 

φησὶ Τὰς μὲν ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν, τὰς" δὲ παλ- 

λαχὰς τῆς χαϑ'΄ ἡμέραν παλλακείας, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ 
παιδοποιεῖσϑαι γνησίως χαὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν 

ἔχειν. "' 
32, Καταλέξω δέ σοι, Κύνουλκε, ᾿Ιωνικήν τινα ῥῆσιν, 

ἐχτείνας χατὰ τὸν ΑΑϊσχύλου, περὶ ἑταιρῶν, ἀρξάμενος 

ς ἀπὸ τῆς καλῆς Κορίνϑου, ἐπειδή μοι τὴν αὐτόϑιε σοφι- 
-στείαν ὠνείδισας. νόμιμόν ἐστιν ἀρχαῖον ἐν Κορίνϑῳ, ὡς 
καὶ Χαμαιλέων ὃ «Ηραχλεώτης ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ Πιν- 
δάρου, ὅταν ἡ πόλις εὔχηται περὶ μεγάλων. τῇ “Ἡφροδίτῃ, 
συμπαραλαμβάνεσθαι πρὸς τὴν ἱχετείαν τὰς ἑταίρας ὡς 

πλείστας, χαὶ ταύτας προσεύχεσϑαι τὴ ϑεῷ, καὶ ὕστερον 
ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς παρεῖναι. καὶ ὅτε δὴ ἐπὶ τὴν ᾿Πλλάδα τὴν 
στρατείαν ἢγεν ὁ Πέρσης, ὡς χαὶ Θεόπομπος ἱστορεῖ καὶ 

ἃ Τίμαιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ, αἱ Κορίνϑιαι ἑταῖραι ηὔξαντο ὑπὲρ 

578 ἃ. Εὐώλκης) ἐυακλὴς Β. ἑερὰ] ἱερὸν Ο οἔ ορίἕοπις Ηοο- 
50.611]. ἱδρύσϑαι ΑΒ, ἱδρύσασϑαν ΡΥῚ,, ἵδρυται ἐπ τροία ογὰ- 

ἐἴοηο δρ᾽ ΤΟ Π16. ἐγχειρίσας ΒΟ, ἐγχειρήσας ΡΥ, μὲν “{υ- 

δίας οπι. Ὁ. «Ἱυδίας] λυδιὰς Ῥ. λυδειὰς Β., 

73 Ὁ. ἄποπτον ΑΒΟ, ἔποπτον ΡΥ],. Ζημοσϑένης) Ὁ. 1380. 

Ἰλοῖϑ]ς. λόγῳ οπι. Β. παλλακείας ὁχ Δίδοπᾶρο ᾿ὐπδίδειιι 5 
ν. 1758, 9. Ἀρυὰ οπιοβένοηθπι οϑὲ ϑεραάπείας τοῦ σώμωνυς, 

γυναῖκας δὲ Β, «Αἱσχύλου) «Τἐσχύλον οιννν οἰ κι. 

ὃ 7 ο. παρεῖναι) παρῆναν Β, δὴ αὐἀὰ, ΑΒΟ. οἱ. ΡΎῚ,, 
ἐν τῇ ἑβδόμῃ} ἐν ζ΄ ΒΗ, 

573 ἃ. ηὔξαντο Ὑ].. εὔξαντο ἈΓΡ, διπιρυϊ 5 Ἔρ  σν απ πιὰ, 



1 4271 

τῆς τῶν “Ελλήνων σωτηρίας εἰς τὸν τῆς ᾿ἀφροδίτης ἐλϑοῦ- 
σαι νεών. διὸ χαὶ “Σιμωνίδης ἀναϑέντων τῶν Ἀορινϑίων 
πίνακα τῇ ϑεῷ τὸν ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα καὶ τὰς ἑταί- 
ρας ἰδίᾳ γραψάντων τὰς τότε ποιησαμένας τὴν ἱκετείαν 
καὶ ὕστερον παρούσας συνέϑηκχε τόδε τὸ ἐπίγραμμα 

ΑἹδ᾽ ὑπὲρ “Ἑλλάνων τε καὶ εὐθυμάχων πολιητᾶν 
ἔσταϑεν εὔχεσϑαι Κύπριδι δαιμονίᾳ. 

οὐ γὰρ τοξοφόροισιν. ἐμήσατο δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτα 
Πέρσαις “Ελλ ἄγων ἀκρόπολιν προδόμεν. 

καὶ οἱ ἰδιῶται δὲ κατεύχονται τῇ ϑεῷ, τελεσϑέντων περὶ 
ὧν ἂν ποιῶνται τὴν δέησιν, ὀπάξειν αὐτῇ ταχτὰς ἑταίρας. 

38. Ὑπάρχοντος . οὖν τοῦ τοιούτου νομίμου περὶ τὴν 
ϑεὸν Ξενοφῶν ὃ Κουρίνϑιος ἐξιὼν εἰς ᾿Ολυμπίαν ἐπὶ τὸν 

ἀγῶνα καὶ αὐτὸς ἀπάξειν ἑταίρας ηὔξατο τῇ ϑεῷ νικήσας, 
ἔ Πινδαρύς τὲ τὸ μὲν πρῶτον ἔγραψεν εἰς αὐτὸν ἐγκώμιον 
οὗ ἡ ἀρχὴ ᾿ 

Τρισολυμπιονίχαν ἐπαινέων οἴχον. 
ὕστερον δὲ χαὶ σχόλιον τὸ παρὰ τὴν ϑυσίαν ἀσϑὲν, ἐν 

[: 

τ ᾿ ᾿ 2 " ᾿ ν ς " ᾿ 

ᾧ τὴν ἀρχὴν εὐϑέως πεποίηται πρὸς τὰς ἑταίρας. αἱ πα- 
κοὐ μὰ - : ᾿ “,,») ῃ 

ρθαγενομένου τοῦ «Ξενοφῶντος καὶ ϑύυοντος τὴ «Ἀφροδίτῃ 
΄ ,ὔ », 

συνέϑυσαν. διόπερ ἕφη 
Ὦ Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος φορβάδων 

ἴῃ ΘΡ᾿ΓΟΠῚΘ. ΟΠ 55ῈΠ), 6δέ ἔγαρπι, 83. ν, 370... δρυὰ δοοθβέτπι ἴπ 

Ἀπίμοϊος. Ῥαϊαΐ. νο]. 11. ν. 788. Αείυϊοναπε Ρ]αΐαγομι5 ΜΟγαΙ. 
Ῥ. 871 Ὁ. οἱ ϑοπο αδέοβ ΡΙπάατὶ ΟἸνρ. ΧΙ], 33. Ρ. 273. 
ΨΟ1, Ἑλλάνων Ῥ]αΐΑΓοἤ 5. δὲ 80}0], Ριπάανί. 1ἰθτγὶ ἑλλήνων. 
εὐθυμάχων] εὐθυμάχων τε Β. ἐθυμάχων Ῥ. ἐϑυμάχων ῬΙυέαγοῖι5. ἀγ- 

χεμόχων 8010]. ΡΙπάδιῖ. ἐϑυμαχᾶν ΠΟΡΓάθιβ. ἰπν ἀρροπᾶϊεθ δά Ατί- 
βΒίορῃδῃ. ν. (129). πολιητῶν) πολιν ταν Α. πολιητῶν ἔστα-- 
ϑεν) πόλιν τὐνεστάϑεν ΒΒ. τὐνέσταϑεν Ῥ, Ν. 2. ἔσταϑεν] ἵστασαν 

50Π0], Ῥιπάατνϊ. εὔχεσϑαι) εὔχεσθε Β. εὐξάμεναι ῬΙαέατολι5. εὐὖ-- 
χόμεναν 5080]. ΡΙπάδτνὶ, 

579. 6..Ο. 3. ἐμήσατο] ἐμήδετο ΡΙπέ Το 5. ἐβούλετο 5680]. ΡΙα- 
ἄδυϊ. ᾿᾿φροδίτα)] ἀφροδίτη Β. ν. 4. Πέρσαις] Ἴϊήδοις ΡΙα- 
ταν 5. δὲ 5080]. Ῥιπάδιυϊ, ταχτὰς ἑταίρας Υ],, καὶ τὰς ἑταίρας 

ΑΒΡ, καὶ ταῖς ἑταίραις Ὁ. τοῦ τοιούτου] τοῦ ὁ. Β, 

078 ἔν ηὔξατο] δου θοθδΐαν εὔξατο. Πένδαρὸς τε πίνδαρος 

δὲ Β, οὗ ἡ ἀρχὴ] δε Οἰγιρ. ΧΠῚ. ἐπαινέω») ἐπαινέω 1". 

σκόλιον] δου θλταν σκολιὸν, διόπερ ἔφη] Εἰ, 87, ν. 609. 
Ῥιηάανὶ ἐγαρ πιο ηΐα οἷ, Ὁ, 
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κορᾶν ἀγέλαν ἑχατόγγυιον Ξενοφῶν τελείαις 
ἐπήγαγ᾽ εὐχωλαῖς ἐανϑείς. 

» οὙ ὦ Ὰ 
ἤρξατο δ᾽ οὕτως τοῦ μέλους 

Πολύξειναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πειϑοὺς ἐν ἀφνειῷ 
Κορίνϑῳ, 

αἵτε τᾶς χλωρᾶς λιβάνου ξανϑὰ δάχρυα ϑυμιᾶτε, 
πολλάκις ματέρας ἐρώτων 

οὐρανίαν πτάμεναι νοήματε ποττὰν ᾿Αφροδίταν, 
5 ὑμῖν ἄνωϑεν ἀπαγορίας ᾿ 

ἕπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς 

μαλϑακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσϑαι. 
σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πᾶν καλόν. 

ἀρξάμενός ϑ'᾽ οὕτως ἑξῆς φησιν 

ἀλλὰ ϑαυμάζω τί μὲ λεξοῦντι ὁμοῦ δεσπόται 
τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρύμενον σχολίου, 
ξυνάορον ξυναῖς γυναιξί. 

δῆλον γὰρ ὅτι πρὸς τὰς ἑταίρας διαλεγόμενος ἠγωνία 

ποῖόν τι φανήσεται τοῖς Κορινϑίοις τὸ πρᾶγμα. πιστεύων 
δὲ, ὡς ἔοικεν, αὐτὸς αὑτῷ πεποίηχεν εὐϑέως 

᾿Εδιδάξαμεν χρυσὸν καϑαρᾷ βασάνῳ. 

574 ἃ. Υ, 2. κορᾶν Ὑ].. κόραν ΑΡ. χουρᾶν Βοεοκμῖαβ, ἔχα- 
τόγγυιον] ϑογιθοθαΐαν ἑχατόνγυιον. τελείαις) τελέαις Βοροϊκ ῖιι8, 
1ᾳ6πὶ ἐπιίγαγ᾽. μέλους ΟΑϑαῦθοπαβ. βέλους Β, τέλους ΡΥ], 

Ὑ. 1. Πμολύξεναι Βοροκἢία5. Πειϑοὺῦς δομποιάθτι5. πείϑουσ᾽ ΡΥ͂ῚΙ,, 

ἀφνειῷ) ἀφνειᾷ. ΗδΥπιδηπι8. Υ. 2. αἵτε --- ϑυμιᾶτε Ὑπε. 
ΤΠ ηῖτ5 δ Ζοπᾶγαπι ἢ, 1307. υδἱ καὶ “ηέίνδαρος (λίβανον ϑηλυκῶς) 

αἵτε τὰν χλωρὰν λίβανον ξανϑὰ δάκρυα ϑυμιᾶται (ϑυμιᾶτε ἘδνοΟΥΙΠιι5), 

Τιοροραΐιν διά τὲ τὰς χεῖρας λιβάνου ξανϑὰ δάχρυά τε ἡμῖν. 

Ὑ, 3. πολλάκι ματέρ᾽ ἐρώτων Βοροκ 5. γ. 4. πτώμεναι Ηοτ- 
ΠΙΆ ΠΉ115. ἑἱπτώμεναι ΡΥ͂Ι,, νοήματι) νόημα ΗοΥπηᾶππιι8, ποιτὰν]} 
ποτὶ τὰν Ἐ. Υν. ὃ. ὑμῶν ὕμμιν ἅτ᾽ Βοροκβίαϑβ, γ᾽, Θ᾽ ἐν 

δαἀάιάϊε Βοροϊκ μι. γ΄. 7. μαλϑακώρας {τὶ οονταρίρθ. μαλϑακὸν 
ὥρας δομποίάθτγιβ, μαλθακῶς ὥρας ΒορΟκπῖαβ, ν. 8. ἀνάγχᾳ 
Οὐδαῦθοπι5, ἀγνάγχαν ΡΎΤ,. πᾶν καλόν Βοροκῆῖαβ, δονγδεθαΐξαν 
πάγκαλον. 

574". Ὑ΄. 1. λεξοῦντε Δ. λέξαντε ῬΥ͂]., λέξοντε (ΒΔ ΌΒΟΠτΙ8. 

ὁμοῦ) ᾿Ζυϑμοῦ Οαβαιθομιι8. γ. 2. τοιάνδε δομυνεῖσι, οὐϊεῖο. 
τοιόνδε ΟΥῚ.. εὑρόμενον ΡΥ], εὑράμενον δοδνν εἴσῃ. οἀϊεῖο. 

σχολίου) δοιιθο)αίαν οχολεοῦ. ᾿Ιδιδάξαμεν) “ἰιδάξαμεν Ηταμ 5, 
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ὅτι δὲ χαὶ ἀφροδίσια ἴδια ἄγουσιν αὐτόϑε αἱ ἑταῖραι ᾽4λε- 
ἕξις ἐν Φιλούσῃ φησὶν 

“ἀφροδίσι᾽ γε ταῖς ἑταίραις ἢ πόλις, 
ς ἕτερα, δὲ χωρίς ἔστι ταῖς ἐλευϑέραις. 

ταῖς ἡμέραις ταύταις δὲ κωμάζειν ἔϑος 
ἐστὶν νόμος τὲ τὰς ἑταίρας ἐνθάδε 

ἀρα αν μμεθν ἡμῶν, 
84. ᾿Εν δὲ «““ακεδαίμονι, ὡς φησι Πολέμων ὁ περιη- 

γητὴς ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν “Τ1αχεδαίμονι ἀναϑημάτων, εἰκών 
ἐστι τῆς διαβοήτου ἑταίρας Κοττίνας, ἣν φησι χαὺ βοῦν 

ἀναϑεῖναι χαλκὴν γ, γράφων οὕτως »Καὶ τὸ Κοττίνας δὲ 
τῆς ἑταίρας εἰχόνιον, ἧς διὰ τὴν ἐπιφάνειαν. οἴκημά γη 

ἃ λέγεται καὶ νῦν, ἐγγυτάτω τῆς Κολώνης ἵνα τὸ Διονυσιόν 

ἔστιν, ἐπιφανὲς χαὶ πολλοῖς ἐγνωσμένον τῶν ἐν τῇ πόλει. 

ἀνάϑημα δ᾽ αὐτῆς ἐστιν ὑπὲρ τὸ τῆς Χαλχιοίχου, βοί- 

διόν τι χαλκοῦν, χαὶ τὸ προειρημένον εἰχόγιον.“ ᾿Δλκιβιά- 
δὴης δ᾽ ὃ χαλὸς, ἐφ᾽ οὗ τις τῶν κωμικῶν ἕφρῃ» 

«“λαιβιάδην τὸν ἁβρὸν, ὦ γῆ καὶ ϑεοὶ, 
ὃν ἡ «ακεδαίμων μοιχὸν ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν" 

ὑπὸ τῆς Ἅγιδος ἀγαπώμενος γυναικὸς ἐπὶ τὰς τῶν ἕται- 

οἰδων ϑύρας ἐκώμαζεν, ἀπολιπὼν τὰς “ακαίνας καὶ τὰς 
᾿4ττιχάς. Τεδοντίδος γοῦν ἰτῆς ᾿βυδηνὴς ἐξ ἀχοῆς ἔρα- 
σϑεὶς ἔστερξε χαὶ πλεύσας εἰς Ἑλλήσποντον σὺν «“ξιόχῳ, 
ὃς ἣν. αὐτοῦ τῆς ὥρας ἐραστὴς, ὥς φησι «Τυσίας ὁ ῥήτωρ 
ἔν τῷ χατ᾽ αὐτοῦ λόγῳ, καὶ ταύτης ἐχοινώνησεν αὐτῷ. 
καὶ ἑτέρας δὲ δύο ἑταίρας ἐπήγετο ἀεὶ ὁ ᾿“λκιβιάδης, 4α- 
μασάνδραν τῆς ““αἴΐδος τῆς νεωτέρας μητέρα καὶ Θεοδότην" 

[.. 

καϑαρᾷ Ὀαβαυθοηαβ. χιϑάρᾳ ΡΤ, κιϑάρη Β. φησὶν ὁπ. Βὲ 
574 ς. '΄. ὅ. Τηάϊοανὶ Ἰασαπᾶπι. μεϑύειν ἀἀάϊέ ῬΟΥΙΒΟΠΙΒ, 

χαλκῆν] χαλκὸν Β, δὲ τῆς] δὲ φησὶ τῆς Β, ἄχθη Ρεδοοράοπέϊα 

γράφων οὕτως οπιϊξέοτα, ΞΌΒΡΙΘΟΙ, 

574 ἃ, Ῥοϊεππιοιὶα γοῦθα οπι. (Ὁ. χαλκοῦν καὶ τὸ ΑΒ. καὶ 

οπι. ΡΥῚ,. ᾿Αλλ ᾿Αλκιβιάδην ῬοΟΙΒΟΠιΙΒ, ἁβρὸν ΛΒΟ, χκα- 
λὸν ΡΥΙ,. γυναικὸς οηι. Β. 

974 6, ἡΠεδοντίδος) 1 ΠΠεδοντιὰς ὁχ Τιγϑῖα ἀϊοίέυν ΧΙ. ν. ὅ34 ἔν 
καὶ ταύτης] καὶ ἃῃ ἀοϊοπάππι 816 ἀυθιέας ϑ ιν εἶδα, 

αυ 

ἑτέρας) ἑτέρας Β, ἀαὶ ρτοχίπιαπι ἑταίρας πιο, 
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ὑφ᾽ ἧς καὶ ἀποθανὼν ἐχηδεύϑη ἐν Μελίσσῃ 'χώμῃ τῆς 
ῖ Φρυγίας, ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ Φαρναβάζου. ᾿ εἴδομεν δὲ χαὶὲ 
ἡμεῖς τὸ ἐν Μελίσσῃ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου μνῆμα ἐχ ΣΞυνάδων 
εἰς Μητρόπολιν ἀφικνούμενοι" ἐν ᾧ δὰ χατ᾽ ἔτος ϑύεται 

βοῦς, διακελευσαμένου τοῦτο τοῦ πάντ᾽ ἀρίστου ᾿Αδριανοῦ 
βασιλέως" ὃς καὶ ἀνέστησεν ἐπὶ τῷ μνήματι Παρίου λίϑου 

εἰχόνα τὸν ᾿Αλκιβιάδην. 
575. Ὁ 955 ΟΡ χρὴ δὲ ϑαυμάζειν εἰ ἐξ ἀχοῆς τινες “ἠράσϑη- 

σάν τινῶν. ὁπότε Χάρης ὁ Μυτιληναῖος ἐν τῷ δεκάτῳ 
τῶν ἱστοριῶν τῶν περὶ ᾿4λέξανδρόν φηδιν ὀνείρατι ϑεαδε- 
μένους τινὰς οὺς μὴ πρότερον εἶδον ἐρασϑῆναι αὐτῶν" 
γράφει "δὲ οὕτως ΐ “Ὑστάσπῃ γεώτερος ἦν ἀδελφὸς Ζαριά- 

δρὴς, περὶ ὧν λέγουσιν οἵ ἐπιχώριοι ὅτε, ἐξ ᾿Αφροδίτης 

καὶ Ἡδώνιδοῤ ἐγεννήϑησαν. ἐκυρίευσε δὲ ὃ μὲν Ὑστάσπης 
Μηδίας χαὶ τῆς ὑποχάτω γώρας, ὁ δὲ Ζαριάδρης. τῶν 

Ρ ὑπεράνω Κασπίων πυλῶν μέχρι τοῦ Τανάϊδος. τῶν δὲ 

ἐπέχεινα τοῦ Τανάϊδος ᾿Ομάρτῃ βασιλεῖ Μαραϑῶν ϑυγά- 
τὴρ ἢν ὄνομα ᾿Οδάτις" περὶ ἧς ἐν ταῖς ἱστορίαις γέ- 
γραπται ὡς ἄρα χατὰ τὸν ὕπνον ἰδοῦσα τὸν Ζαριάδρην 

ἐρασϑείη, τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο κἀκείνῳ πάϑος συμπεσεῖν 
πρὸς αὐτήν. διετέλουν γοῦν ἀλλήλων ,ἐπιϑυμοῦντες διὰ 

τὴν κατὰ τὸν ὕπνον φαντασίαν. ἣν δὲ ἡ ̓Οδάτις καλλίστη 
τῶν κατὰ τὴν ““σίαν γυναικῶν, καὶ ὁ Ζαριάδρης δὲ ἦν 

καλός. πέμποντος οὖν τοῦ Ζαριάδρου πρὸς τὸν ᾿μάρτην 

μελίσοῃ ΜΠ. μελίσσης Ῥ, μελίσσαις Β, 

574 ἴ. Συνάδων] «Συννάδων δοιινν ΙΒ, καὶ χατ᾿ ΒΡΥ͂. χαὶ 

οπι. ἴ, δὲ δομννοῖση. δάϊεῖο. πάντ᾽ πάντα ῬΥῚ,, ἁδριανοῦ 

Ῥνυ. ᾿Αδριανοῦ 1, ἐε δόμιν εἰ βα. δάϊεϊο, : 

γ7ῦ ἃ. ἠράσϑησαν] δου θαΐαν ἐράσϑησαν. τῷ δεκάτῳ τῶν 
τῷ εἰ τῶν ΟΠ]. Β. ἀλέξανδρον ΑΒΡν. ᾿Αλεξάνδῥου Ι, γράφει" 

δὲ οὕτως οπι. Β, 4υὶ φησὶ μοβὲ ἀδελφὸς ἱπέονΡοηϊέ, ἦν ἀδελφὸς τῶ 

᾿Αδώνιδος ον. Ῥ. ἄμφω καλοὶ ἱπίοῦ Ζαριόδρης δὲ περὶ ἀἀᾷ, ὙΠ, 

ὅπι. Α. Θύδθ δχ δορί ει βαπξ, ταδὶ ᾿ΐαὰ βού ρέιπι, ἄμφω καλοί" 

ἀφροδίτης οὖν ναὶ ἀδώνιδος αὐτοὺς φάσιν οἱ ἐπιχώριοι. ΜΙηδίας] 

ἀηδείας Ἐ,, ὑπεράνω) Βῖο φιοαμα ὑποκάτω ρεάοθοὲ Ὁ, 

575». ᾿Ομάρντῃ] βρίνετα Ἰδπὶ εοπβίαπεον. Ὁ, ἁβρὸν ΕὟω, 

ἈϊΙαραϑῶν) Δαιωτῶν ἃὺς Σαρματῶν ΠοΙδίθηΐι5. δὰ διορηδη, ΒυΖδηΐν 

». 190. ὡς ἄρα ΔΗ, ὡς καὶ ὥρα ΡΥ". 
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Ὁ χαὶ φιλοτιμουμένου γῆμαι τὴν ἄνϑρωπον, οὐ συνετίϑέετο 
ὁ ̓ Ὁμάρτης διὰ τὸ εἶναι ἀρρένων παίδων ἔρημος" ἤϑελε 
γὰρ αὑτὴν δοῦναι ἑνὶ τῶν περὶ αὐτὸν οἱχείων. καὶ μετ΄ 
οὐ πολὺν χρόνον ὃ ᾿θμάρτης συναγαγὼν τοὺς ἔχ τῆς βα- 
φιλείδᾳ δυνάστας χαὶ φίλους χαὶ συγγενεῖς ἐποιεῖτο τοὺς 

τε οὐ προειπὼν ὅτῳ μέλλοι διδόναι τὴν ϑυγατέρα. 
ἀκμαζούσης οὐν τῆς μέϑης εἰδκαλέσας τὴν ᾿᾽Οδάτιν ὁ πα- 

τὴρ εἰς τὸ συμπόσιον εἶπεν ἀκουόντων τῶν συνδείπνων 
Ἡμεῖς, ὡ ϑύγατερ ᾿Οδάτι, γῦν ποιούμεϑα τοὺς σοὺς 

Π γάμους. πέρι λεψσσα οὖν καὶ ϑεωρήσασα πάντας λαβοῦσα 
χρυσὴν φιάλην χαὶ νον δὸς ᾧ ϑέλεις γαμηϑήναι" 

τούτου γὰρ κεκλήσῃ γυγή." κἀκείνη ᾿'περιβλέψασα πάντας 

ἄπει. δαχρύουσα, ποϑοῦσα τὸν Ζαριάδρην ἰδεῖν" ἐπεστάλ-, 
κέν γὰρ αὐτῷ ὅτι μέλλουσιν οἱ γάμοι συντελεῖσιϑαι: ὁ δὲ 

στρατοπεδεύων ἐπὶ τοῦ Τανάϊδος καὶ διαλαϑὼν τὴν στρα- 
τοπεδείαν διέβη μετὰ μέγου τοῦ ἁρματηλάτου, καὶ νυχτὸς 

ὁρμήσας ἐπὶ τοῦ ἅρματος διῆλθε διὰ τῆς πόλεως, διώξας 

8 περὶ τοὺς ὀκτακοσίους σταδίους. πλησίον δὲ τῆς κώμης γε- 

νόμενος ἐν ἡ τοὺς γάμους συνετέλουν, χαὶ χαταλιπὼν ἔν 

τινι τόπῳ αἰτῷ ἅρματι τὸν ἁρματηλάτην, προῆγεν ἐνδε-- 

δυχὼς στολὴν -Σχυϑικήν. καὶ παρελϑὼν εἰς τὴν αὐλὴν, 

χαὶ ἰδὼν τὴν ᾿Οδάτιν ἑστηκυῖαν πρὸ τοῦ κυλικείου χαὶ δα- 

χρύουσαν κιρνῶσαν τὲ βραδέως τὴν φιάλην, εἶπε πλησίον. 

στὰς παρ᾽ αὐτὴν Κοος θδάτι, πάρειμι: δή σοι, καϑάπερ 

ἠξίωσας, ἐγὼ Ζαριάδρης. “ἢ δὲ καταγοήσασα ξένον ἄνδρα 
καὶ καλὸν καὶ δίίοιον τῷ κατὰ τὸν ὕπνον ἑωραμένῳ πέρι- 

ἔ χαρὴς γενομένη δίδωσιν αὐτῷ τὴν φιάλην" καὶ ὃς ἁρπά- 

σας αὐτὴν ἀπήγαγεν ἐπὶ τὸ ὥρμα καὶ ἔφυγεν ἔχων τὴν 
᾿Οδάτιν. οἱ δὲ παῖδες καὶ αἱ ϑεράπαιναι συνειδυῖαι τὸν 
ἔρωτα κατεσιώπησαν, καὶ χελέύοντος τοῦ πατρὸς καλεῖν, 

οὐκ ἔφασαν εἰδέναε ὅπου πεπόρευται. μνημονεύεται δὲ ὁ 

; 

879 6. φιλοτιμουμένου] φιλοτίμου Β, ἐποιεῖτο 1,. ἐποίει ῬΥ͂, 
ὁδάτει ΛΒΡ, ὁδάτις ὙΙ,. 

575 ἀ, οὖν] γοῦν Β., πάντας ὁπὶ|. Β, ἀπήει ΒΤ... ἐπείη 
Ρ, ποίει Ὗ. ἐπεστάλκει) ἐπέσταλκε Ῥ. 

570 6. χυλιχείου ΟΥ̓Ι,. χυλιχίου ἈΡ, κιρνῶσαν]Ἵ κερνᾶσαν ΒΡ, 

575 ἢ, ἔφασαν Β, ἔφησαν ΡΥ. 
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ἔρως οὗτος παρὰ τοῖς τὴν ᾿Τσίαν οἰχοῦσι βαρβάροις, χαὶ 

᾿περισσῶς ἐστι ξηλωτὸς, χαὶ τὸν μῦϑον. τοῦτον ὠγραφοῦ- 

σιν ἐν τοῖς ἱεροῖς χαὶ τοῖς βασιλείοις, ἔτι δὲ ταῖς ἰδιωτι- 

χαῖς οἰχίαις" χαὶ ταῖς ἑαυτῶν ϑυγατράσιν οἱ πολλοὶ τῶν 
δυναστῶν ὄνομα τίϑενται ᾿Οδάτιν. “ 

36. Τὸ ὅμοιον ἱστορεῖ γενέσϑαι καὶ ᾿Δριστοτέλης ἕν 
τῇ Μασσαλιωτῶν “Πολιτείᾳ γράφων οὕτως, Φωχαεῖς οἱ 
ἐν ᾿Ιωνίῳ ἐμπορίᾳ χρώμενοι ἔχτισαν Μασσαλίαν. Εὔξενος 
δ᾽ ὁ Φωκαεὺς Νάνῷῳ τῷ βασιλεῖ, τοῦτο δ᾽ ἦν αὐτῷ ὦ ὄνομα, 
ἣν ξένος. οὗτος ὁ Νέάνος ἐπιτελῶν γάμους τῆς ϑυγατρὸς 
χατὰ τύχην παραγενόμενον τὸν Εὔξενον παραχέχληκεν ἐπὶ 
τὴν ϑοίνην. ὃ δὲ γάμος ἐγίγνετο τόνδε τὸν τρόπον. ἔδει 
μετὰ τὸ δεῖπνον εἰσελϑοῦσαν τὴν παῖδα φιάλην χεχερασμέ- 

»»η» ᾧ βούλοιτο δοῦναι τῶν παρόντων μνηστήρων" ᾧ δὲ 
δοίη, τοῦτον εἶναι νυμφίον. ἡ δὲ παῖς. εἰσελϑοῦσα δίδω- 
σὶν εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε καὶ δι’ ἄλλην τινὰ αἰτίαν τῷ 
Εὐξένῳ" ὄνομα δ᾽ ἦν τῇ παιδὶ Πέττα. τούτου δὲ συμπε- 
σόντος καὶ τοῦ πατρὸς ἀξιοῦντος, ὡς κατὰ ϑεὸν γενομέ- 
'ψῆς τῆς δόσεως » ἔχειν αὐτὴν, ἔλαβεν ὁ Εὕξενος γυναῖχα 
καὶ συνῴχει μεταϑέμενος τοὔνομα "Αριστοξένην. χαὶ ἔστι 
γένος ἐν Μασσαλίᾳ ἀπὸ τῆς ἀνϑρώπου μέχρι γῦν Π]ρω- 
τιάδαν χαλούμενον" Πρῶτος γὰρ ἐγένετο υἱὸς Εὐξένου χαὶ 
τῆς ᾿Δριστοξ νης. “ 

57. Θεμιστοκλῆς τε, ὡς φησιν ᾿Ιδομενεὺς, οὐχ ἅρμα 
ξευξάμενος ἑταιρῶν πληϑούσης ἀγορᾶς εἰσήλασεν εἰς τὸ 

ἄστυ; ἦσαν δὲ αὗται “άμια καὶ “Σκιώνη χαὶ ΖΣΣατύρα καὶ 

᾿ 

τοῖς ἱεροῖς] τοῖς ὁπι.. Β., τοῖς βασιλείοις Ἀ. τοῖς οι. ΒΡ, 

570 ἃ, γράφων οὕτως Ὁπι. Β. Φωκχαεῖς) φωκεῖς φησὶν Β, 

ἐμπορίᾳ ῬΨῚ,. ἐμπορείᾳ ΛΒ. Φωκχαεὺς)] φωκεὺς Β, Τγάνῳ] 

» 
νάνῳ Β, γάννῳ Ο, αᾳυὶ ὈΓοΥΪΟΓ νάννῳ τῷ βασιλεῖ --- κατὰ τὸν ἄνω 

Ψ 

ῥηθέντα τρόπον γάμους ποιοῦντι. Ἰγάνος} νάνος Β. ἐγίγνετο Α. 
ἐγίνετο ῬΥΤ,, τὸν τρόπον) τὸν οὁηι. ἢ. τὴν παῖδα) μὲν παῖδα 

1, ἐνγοϊμοίαδ ΘΥΤΌΓΟ. Ἀεχερασμένην ΑΒ. κεκρασμένην Ῥὶ κέχρα- 

μένην Υ].. 
570 . νυμφίον ΡΥ͂Τ,, νῦν Α, τῇ παιδὲ α. Αὐδταξ τῇ. 

γενομένης} γινομένης ΒΒ. τῆς ἀριστοξένης ΑΒΔ. τῆς οπι. ΡΥ. 

570 ο. Θεμιστοκλῆς δὲ δομνν ΙΒ, «Ἱἀμι δον ηνοδαίαν «“]ωμέα, 
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᾿Νάννιον. οὐ χαὶ αὐτὸς Θεμιστοκλῆς ἐξ ἑταίρας ἦν γεγένη- 
'μένος, ὄνομ ᾿ἀβροτόνου; ὡς ̓ Δμφικράτης ἱστορεῖ ἐν τῷ 
περὶ ἐνδόξων. ἔνδρῶν συγγράμματι. 

᾿᾿ϑρότονον Θρήισσα υνὴ γένος" ἀλλὰ τεχέσϑαε 
τὸν μέγαν Ἕλλησιν φασὶ Θεμιστοχλέα. 

ἃ γγεάνϑης δ᾽ ὃ Κυζικηνὸς ἐν τῇ τρίτῃ χαὶ τετάρτῃ τῶν 
“Ἑλληνικῶν ἱστοριῶν Εὐτέρπης αὐτὸν εἰναί «φησὶν υἱόν. 
Κῦρος δὲ ὁ ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἐπιστρατεύσας οὐχὲ ἑταίραν 
οὖσαν τὴν Φωχαίδα, τὴν σοφωτάτην χαὶ καλλίστην γενο- 

μένην, εἶχε συστρατευομένην; ἢν Ζηνοφάνης φησὶ πρότερον 
Μιλτὼ χαλουμένην ᾿“σπασίαν μετονομασϑῆήναι. συνηχο- 
λούϑει δὲ αὐτῶ καὶ ἡ Μιλησία παλλακίς. ὁ δὲ μέγας ᾿4λέ- 
'ξανδρος οὐ Θαΐδα εἶχε μεϑ΄ ἑαυτοῦ τὴν “Ζττικὴν ἑταίραν; 

ὃ περὶ ἧς φησι Κλείταρχος ὡς αἰτίας γενομένης τοῦ ἐμπρη- 
σϑῆναι τὰ ἐν Περσεπόλει βασίλειᾳ. ἀὕτη δὲ ἡ Θαὶς καὶ 
μετὰ τὸν ᾿Αλεξάνδρου ϑάνατον καὶ. Πτολεμαίῳ ἐγαμήϑη 
τῷ πρώτῳ βασιλεύσαντι «Αἰγύπτου, καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ 
τέχνον “εοντίσχον καὶ “ἄγον, ϑυγατέρα δὲ Εἰρήνην, ἣν 
ἔγημεν Εὔνοπστος, ὃ Σόλων τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλεύς. καὶ 
ὁ δεύτε ρος δὲ τῆς «“ἰγύπτου βασιλεὺς, Φιλάδελφος δ᾽ ἐπέ- 
κλην, ὡς ἱστορεῖ ὁ Εὐεργέτης Πτολεμαῖος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν 
ὑπομνημάτων, πλείστας ἔσχεν ἐρωμένας" Διδύμην μὲν, μίαν 

ἔ τῶν ἐπιχωρίων. γυναικῶν, μάλ᾽ εὐπρεπεστάτην τὴν ὄγμιν, 
»χαὶ Βιλιστίχην, ἔτι δὲ ᾿᾿γαϑόξλειαν καὶ :Στρατονίχην, ἧς 

τὸ μέγα μνημεῖον ὑπῆρχεν ἐπὶ τῇ πρὸς ᾿Ελευσῖνε ϑαλάσσῃ, 
καὶ Μύρτιον χαὶ ἄλλας δὲ πλείστας, ἐπιρρεπέστερος ὧν 

Ἰγάννιον) ὑάνιον ΒΒ. γεγενημένος ἢ 2εγεννημένος Β, 

᾿Αβροοτόνου͵. ἀβροτόννου Ἀ. ᾿Αμφιπράτης) ἀμφιχτύων Ὁ. ου»- 

γράμματι στὴ. Β. Ἐρ᾿ρν απ πῖα ἱπ Αδνοίονάμη δχδίαί τὲ Ρ]ὰ- 
Κατορ υἱέα ἽΠομιἸΒέθ0 6115. ο. 1. δ Ἀπίῃοοβ. Ῥαϊδΐξ. νο]. 1. Ρ. 398, 

γένος] πέλον ἈπΕΒοΙ ρα, φασὶ φημὺὸ ῬΙΘΈαΤΟΝ 5. δὲ 
Λμδοϊοσία, 

70 ἃ. ἱστοριῶν οπι, Β. αὐτὸν εἴναί φησιν Ὑ]0. αὐτὸν φησὶν 

εἶναι ἃ, φησὶν εἶναι αὑτὸν Ῥ, καὶ καλλίστην ων καὶ οἷν. ΑΡΨΥ, 

μεϑ' ξαυτοῦ] μετὰ ἑαυτοῦ Β. φησι. Ἰζλείταρχος) κλεέταρχος 
φηοὶ Β., 

δ76 δ. Περσεπόλει) περσοπόλει 8, βασιλεύσαντι «ΑἸγύπτου οηι. ὶ, 
τέχνον Ὁπι|. Β. ὃ Πῤ]εργέτης) ὃ οἠι. ΒΡ, τῷ τρίτῳ τῶν] γ Β. 

δ70 ἢ, Βωλισείχην} βιλισεύχην ΟἹ) 

ΑὙΠΕΝΆΒΕῸΒ 1}}, 83 
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πρὺς ἀφροδίσια. ἸΠῈολύβιος δ᾽ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν 
ἱστοριῶν Κλεινοῦς φησι τῆς οἰνοχοοίσης αὐτῷ εἰκόνας 

πολλὰς ἀνακεῖσθαι χατὰ τὴν ᾿Δλεξανδρειαν, μονοχίτωνας 

χαὶ ῥυτὸν ἐχούσας ἐν ταῖς χερσίν. αἱ δὲ κάλλισται τῶν 
οἰχιῶν , φησὶν, οὐ Μυρτίου καὶ ΜΜνησίδος χαὶ Ποϑεινῆς 

προσαγορεύονται; καίτοι Μνησὶς μὲν ἣν αὐλητρὶς καὶ 
Ποϑεινὴ, Μύρτιον δὲ μία τῶν ἀποδεδειγμένων καὶ κοινῶν 
δειχτηριάδων. τοὺ δὲ Φιλοπάτορος βασιλέως Πτολεμαίου 

577 οὐκ ᾿Δγαϑόκλεια ἡ ἑταίρα ἐκράτει, ἡ καὶ πᾶσαν ἀνατρέ- 

ψασα τὴν βασιλείαν ; Εὔμαχος δ᾽ ὃ ΜΝΝὝεαπολίτης ἐν τῇ 

δευτέρῳ τῶν περὶ ᾿Αννίβαν ἱστοριῶν ἽἸερώνυμόν φησι τὸν 
τυραννήσαντα «Συρακοσίων ἀγαγέσϑαι γυναῖκα τῶν ἐπ᾽ 

οἰκήματος προεστηχυιῶν, Πειϑὼ ὕνομα, καὶ ἀποδεῖξαι 

βασιλίδα. 

38. Τιμόϑεος δ᾽ ὃ στρατηγήσας ᾿ϑηναίων ἐπιφανῶς 
ἑταίρας ἣν υἱὸς Θρῴττης τὸ γένος, σεμνῆς δ᾽ ἄλλως τοὺς 
τρόπους. μεταβάλλουσαι γὰρ αἱ τοιαῦται εἰς τὸ σῶφρον 

ν τῶν ἐπὲ τούτῳ σεμγυνομένων εἰσὶ βελτίους. ὁ δὲ Τιμόϑεος 
καὶ σκωπτόμενός ποτὲ ὅτι τοιαύτης εἴη μητρὸς, Καὶ χάριν 
γε αὐτῇ, φησὶν, οἶδα, ὅτι δι᾽ ᾿αὐτὴν Κόνωνός εἶμι υἱός. 
Φιλέταιρον δὲ τὸν Περγάμου χαὶ τῆς Καινῆς ταύτης λε- 
γομένης βασιλεύσαντα χώρας Βόας αὐλητρίδος ἑταίρας, 

τὸ γένος ἀπὸ Παφλαγονίας, υἱόν φησι γενέσϑαι Καρύ- 
στιος ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν. ᾿«᾿ριστοςρῶν δὲ ὁ ῥήτωρ 

ὁ τὸν νόμον εἰσενεγκὼν ἐπ᾿ Εὐχλείδου ἄρχοντος, ὃς ἂν 

Πολύβιος} ΜΟΙ. ΠῚ. ν. 487. δ᾽ δὲ τῇ δὲ τῶν ἱστοριῶν οπι. Β. 

Κλεινοῦς) Οὐπῇ, δὰ Χ, Ρ. 428 6. μνησίδος Ψ]},. μνήσιδος Ῥ, 
καίτοι ὁηι. Β. μνησὶς Α. μνῆσις Υ1,. μνήσις ΒΡ, Δὐρ- 

τιον --- δεικτηριάδων οπι, Ὁ. δειχτηριάδων ῬΙ,. δικτηριάδων ΑἈ. 
δηκτηριάδων Β οἱ οοάοχ Πομηδηιιβ {Πγβὶπὶ. δεικσαριάδων , βασιλέως 
ον". Β., 

77 ἃ. ἡ ἑταίρα] ἣ οπι. ΚΒ. ἀνατρέψασα] ἀναστρέψασα Β, 
τὴν βαοιλείαν) τὴν ὁοηϊ, Β. τῇ δευτέρᾳ) βὼ Β. “Ιερώ- 

γυμον} ἑέρων δὲ τυραννήοας συρακουσίους ἠγάγετο γυναῖκα --- Ὁ, 

«Συρακοσίοι»] δοΥθο αΐαν Συραχουσίων, 

-»"» ᾿ ᾷ ᾿ ᾿ ἂμρ- , 
577 ". Περγόμου͵] περὶ γόμου Β. ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν 

οἴη. Β. 
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ς μὴ ἐξ ᾿ἀστῆς γένηται νύϑον εἶναι, αὐτὸς ἀπεδείχϑη ὑπὸ 
Καλλιάδου τοῦ κωμικοῦ ἐκ Χορηγίδος τῆς ἑταίρας παιδο- 
ποιησάμενος, ὡς ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ Καρύστιος ἐν τρίτῳ 
ὑπομνημάτων. Δημήτριος δ᾽ ὁ Πολιορχητὴς οὐ δαιμονίως 

ἤρα «Ἰαμίας τῆς αὐλητρίδος, ἐξ ἧς ἔσχε χαὶ ϑυγατέρα 

(ίλαν; τὴν δὲ “αμιαν Πολέμων φησὶν ἐν τῷ περὶ τῆς 
ἐν Σικυῶγι ποιχίλης στοᾶς ϑυγατέρα μὲν εἶναι Κλέώνορος 

᾿ϑηναίου, χατασχευάσαι δὲ “Σικυωνίοις τὴν προκειμένην 

ἃ στοάν. ἤρα δὲ χαὶ “Ιεαίνης, καὶ αὐτῆς ἑταίρας ᾿Αττικῆς, 
ὃ Δημήτρος καὶ ἄλλων δὲ πλειόνων. 

39. Μάχων δὲ ὃ “χωμῳδιοποιὸς ἐν ταῖς ἐπιγραφομέ- 

γαϊς Χρείαις φησὶν οὕτως 

“Ὑπερβολῇ δὲ τῆς «Ἱεαίνης σχῆμά τι 
περαινομένης εὖ, παρά τε τῷ Δημητρίῳ 

εὐημερούσης, φασὶ καὶ τὴν ̓ Μάμιαν 
τὸν βασιλέ εὐμελῶς χελητίσαι 
ὑπερεπαινεϑηναί ϑ᾽. ἡ δὲ τοῦτ᾽ ἀπεχρίϑη, 

Πρὸς ταῦτα χαὲ λέαιναν, εἰ βούλει, κράτει. 

ἦν δὲ ἡ «Ἅἀμια σφόδρα εὔϑιχτος χαὶ ἀστικὴ πρὸς τὰς 

ο ἀποχρίσειςς καθάπερ καὶ Γνάϑαινα, περὶ ἧς ἐροῦμεν. 
πάλιν δὲ περὶ τῆς «αμίας ὁ Μαχων οὕτω γράφει 

577 ὃ, χορηγίδος ΑΒΟ, χορίδος Υ. Χωρίδος ἵ,. τῆς ἑταίρας 
τῆς ὁπι, Β. ὃ αὐτὸς ΑΒ, ὁ οπι. ΡΥ͂Ι,, ἐν τρίτῳ ὑπομνημά- 
«ων ὁπ. Β. «Ἱἀμιαν] δον θῖν «Ἱαμίαν. 

577. ἃ. κωμῳδιοποιὸς ΑΒ, χωμῳδοποιὸς ῬΎΓΩ ταῖς ἐπιγραφο-- 

μέναις ὁπ, Β.. οὕτως ον, Β. ΜΔοΠοηἶ8. νϑυβιπὶ πιαΐοι 

Ῥᾶν}5 ἃ 8ὲ 80 δρι(υπιο. Ὑ. 1. ὑπερβολὴ Δ. ὑπερβολὴ ΒΡ. ὑπερ-- 
βαλὴ ΜΗ, “ἀεκίνης σχῆμά τὰ Ἰδοοθβιι8Β ἢ. 308. δου Ραίν 

λεαίνης σχήματι. ΜΝ. 2. περονομένης Ὁ. ν΄. 3. φασὲ ϑομνν οῖ Ρἢ. 

φηοὶ ΡΥῚ,, «Τάμιαν] ϑονιθοθαίαν «Ἱαμίαν, Ψιάθέαγ δἰιέθπι Δεπ6- 
πᾶθιι5. «“]ἀμκιαν, απο ρτοάιςία 5ν] Παθὰ ρυπαὰ αἰοὶ πο ρμοέαϊξ, Ρ6Γ 

ΘΙΓΌΓΘ ΙΝ ΡΟϑ 1586 ΡΙῸ Π͵ανίαν., απο ΜΟΙ οἰκεῖ 5. τ βέϊειϊ νοεῖ, 

Ὑ. 4. βασιλέ᾽] βασιλέα ΒΡ. χελητίσαι --- ἀπεχρίϑη) Ῥοσδέαρ νγογθα 
πο! οπέον το αἰ ἀϊ588. υἱάἀδέαι ΔΕ θηαουβ. ΜΕοιη οἰκί α5. Ρ. ΟΟ. οοτγ- 
υἰροῦναξ εὐμελῶς ὑπερκελητίσαι, ἐπαινεθῆναί ὃ --. ν. ὃ. 9} τε ΒΡ. 

ΝΥ. 6. δὲ ᾿υνίρι 8. οχ Μϑᾶρα νοῦβδιιβ 1985. Ῥολδ. αὐοὶ χά- 

λει Ἰοστεα!", “άμια)] λάκαινα λέαινα Ῥ ἀεοϊείο λάκαινα, ἀστικὴ 

Βομυνοίβη. Γἰδνὶ ὠττικὴ. 
077 6. οὕτω γράφει οἱι, Β, 

ζΌ ον 
Χ 
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Δημήτριός ποϑ᾽ ὁ βασιλεὺς γένη μύρων 
“Ἰαμίᾳ παρὰ πότον παντοδαπῶν ἐπεδείκνυτο. 
ἢ “άμια δ᾽ ἦν αὐλητρὶς, ἧς σφόδρ᾽ ἡδέως 
ἔχειν φασὶ κνισϑηναί τὲ τὸν Δημήτριον. 

5 ἀποδοχιμαζούσης δὲ πάντα καὶ πάνυ 
κατεγχλιδώσης τῷ βασιλεῖ, “γάρδον τινὰ 
διένευσ᾽ ἐγεγχεῖν εὐχερῆ, τῇ χειρί τε 
τῴδοῖον ἀποτρίνιας ϑιγὼν τοῖς δακτύλοις ; 

Τ' ουτί γε “άμια, φησὶν, ὀσφράνϑητι; καὶ 

10 εἴσει παρὰ τἄλλα διαφορὰν ὅσην ἔχει. 
κείνη δὲ γελάσασ᾽, ᾿““λλὰ τοῦτ᾽ ἔφη, τάλαν, 

ὕζειν δοχεῖ μοι σαπρύτατον πάντων πολύ. 
Διμοίτριος δ᾽ εἴπ' ,. ᾿4Δλλὰ μὴν, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 

ἀπὸ βαλάνου τοῦτ᾽ ἔστι, «Πάμια, βασιλικῆς. 
40. Πτολεμαῖος δ᾽ ὁ τοῦ “4γησάρχου ἐν ταῖς περὲ 

578 τὸν (φιλοπάτορα ἱστορίαις Ἰραχν ἐΐ ἐρωμένας ἀναγράφων 
φησὶ Φιλίππου. τοῦ Μιαχεδόνος αὐξήσαντος Φίλινναν τὴν 

ὀρχηστρίδα, ἐξ ἧς καὶ γεννῆσαι ᾿“ριδαῖον τὸν μετὰ ᾿«“1λέ- 

ξανδρον βασιλεύσαντα" Δημητρίου. δὲ τοῦ Πολιορκητοῦ 

μετὰ τὰς προειρημένας Διανίαν, ᾿ΑἀἈντιγόνου δὲ Δημὼ, ἐξ 

ν. 3. 4. οὰβ. ὦ, ΨΥ, 3.9. «ΤΖἀμια] βου Βορθαΐαν “καμία. ἧς 1,6η- 
πορίυ85 δὰ Ρ)δϊανῖη ρΡ, 332. οοπιραταίο Ρ. 581 ο. 1Ὀγὶ ἧ. 

ἡδέως ΑΒΡ. ἀδέως ὙΙ,. ν. 4. φασὶ ΑΒ. φησὶ ΡΥ. Ηδθο αυο- 
46 πιιιέαβ86 υἱάθέισ Αἰμοπᾶθιιϑ ραγιζογαιο νυ. 21. 30. 31. δὲ ἰηἴνα 
ν. 583 ο. ν. 69. 00. σχεῖν φασι ϑοιν εἰσ, Τγαηβροϑαϊε θεϊαπι Ρὸν- 

υ 

ξοηυ5 δ΄ !50 0] ].αη, ῃ. 245. πνισϑῆναι) τνησϑῆναι ἈΒ0, κνισϑῆναν Ἐ, 

ν. δ..: δὲ Ο τὲ ΡΥ. ; 

17 ΓΝ. 7. διένευο᾽ Τ,. διένευσεν ἘΡΨΥ͂, εὐχερῆ ἈΒ. εὐχερεῖ 
Ῥ᾿ Ὅπι. ὌΥ.,.. χειρί τε ΑΒ, χειρί ε᾽ ΟΡΥ,, Υ. 8. τάδοϊον)) 

τ᾿ τἰδοῖον Α. αἰδοῖον ΟΡΥῚ,, ϑιγὼν) Π,οσοθαίαγ καὶ ϑιγὼν, χαὶ 

γϑοῖθ ἄο!ουῖε Ἰδοοθβίι5. βοᾶ πιὰ] τοῖς ἴῃ τε πιιξανὶέ, Υ. Τὸ. 

εἴσει ΑΡ. εἴση ΟΥ̓́. παρὰ] περὲ Β. Ὑ. 11. κείνη 1. 
ἐχείνηη ἈΒΦΡ, Υ. 12. ὄζειν δοκεῖ ἔ,οπηορα5. αἃ ῬὨαϊαγῖη Ρ. 332. 

νομίζειν δοκεῖ ΑΒΡΨ, δοκεῖ νομίζειν ἔ,. δοκεῖ ΟΠλῖδδὺ νομίζειν Ὁ, 

ν. 13. εἴπ ϑολνν ἶριν ΕἸΡΥῚ εἶπεν, ν. 14, λαμίκ Ρ. τοῦ 
5 ᾿ " 
“1γησαυχου) τοῦ ὁπι. Β. 

ὅ78 ἃ. ἐρωμένας γράφει. φιλίππου φησὶ τοῦ Ἐ.. «ιλιννανῖ 
ΡΝ, Μὰ ἘΜῈ , ᾿ Σ Η͂ ᾿ ον Βουθαίαν Φηελέίνναν. φιλίαν Ὁ, ἀριδιῆον ΡΥῚ,, ἀροιδίῶον ἈΠῸ, 
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ἧς ᾿Δλκυονέα γεννηϑῆναι,γ “Σελεύκου δὲ τοῦ νεωτέρου Μύ- 
σταν καὶ Νύυσαν. “ “Ἡρακλείδης δὲ ὁ “Ἱέμβος ἐν τῇ ἕχτη 
χαὶ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν 4ημώ φησιν. ἐρωμένην ἐξ 

Ὁ γέσϑαι τοῦ “Τἢημητρίου" ἢ ἐπιμανῆναι χαὺὶ τὸν πανέρα αὖὐ- 
τοῦ «ΑἈἸντίγονον, καὶ ἀποχτεῖναι ᾿ ξύϑειιν. ὡς καὶ πολλὰ 

συνεξαμαρτάγοντα τῷ Δημητρίῳ, καὶ ὅτι ἀπέκτεινε τὰς 
τῆς Δημοῦς ϑεραπαίνας στρεβλῶν. 

41. Περὶ δὲ τοῦ εἰρημένου τῆς Μανίας ὀνόματος ὃ 
Μάχων τάδε φησὶν 

Ἴσως δ᾽ ἂν ἀπορήσαι τις εὐλόγως ϑ᾽ ἅμα, 
τῶν νῦν ἀχροατῶν » εἴ τις ᾿Αττικὴ γυνὴ 
προσηγορδύετ᾽ Ε) ̓γομίσϑη Μανία. 

αἰσχρὸν γὰρ ὄνομα Φρυγιαχὸν γυναῖ» ἔχειν, 
ε ὅ χαὶ ταῦϑ'᾽ ἑταίραν ἐκ μέσης τῆς ἱβλλάδος, 

ἢ τὴν 4ϑηναίων τὶ χωλύσαι πόλιν, 
ὑφ᾽ ἧς ἅπαντές εἰσιν ἐπηνωρϑωμένοι. 

τὸ μὲν οὐν ὑπάρχον εὐϑέως ἐκ παιδίου 
αὐτῇ Μέλιττ᾽ ἣν ὄνομα. τῷ μεγέϑει μὲν ἦν 

10 τῶν τότε γυναιχῶν βραχύ τι καταδεεστέρα᾽" 
φωνῇ δ᾽ ὁμιλίᾳ τὲ χκεχορηγημένη, 
πάνυ δ᾽ εὐπρόσωπος οὖσα χαὶ χαταπληχτιχὴ, 
πολλοὺς ἐραστὰς καὶ πολίτας καὶ ξένους 

ἃ ἔχουσ᾽, ὕπουπερ περὶ γυναιχός τις λόγος 

15 γένοιτο, μανίαν τὴν Μέλιτταν ὡς χαλὴν 
ἔφασχον εἶναι. καὶ προσεξειργάζετο 
αὐτῇ τὸ πλεῖον. ἡνίχα σχώψειε γὰρ, 

γεννηϑῆναι ΒΡΥ, γενηϑῆναι Ὦ, οὲ Βοιτνοῖρη. δαϊίο. ἣν τῇ 

ἕχτῃ καὶ τριακοοτῇ Α. ἐν τῇ λςἾ Β, ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τριακοστῇ Ψ, ἐν 

τῇ γἹ καὶ λἾ Ῥ. τῶν οπν. Β. 

978 Ὁ. χαὶ τὸν πατέρα ΑΒ. καὶ οπι. ΡΥ... ὃ Πάχων] ὃ οπι. Β, 

τάδε φησὶν οπι. Β. Ψ. 1. ἀπορήσαι) ἀπορήσῃ Ὁ. εὐπορὴ-- 

σαν Β. Υ. 2. εἴ τις α΄. ἡ τις ΒΥ,, Υ. 3. 1Τυῦχιὶ ἡ ἐνομίοϑη. 

978 ς. Υ, 6. ἢ] ἡ Ῥ. κωλύοαι) μὴ χωλύσαι Ὁ. ιάο απ ηδ-- 

(αι ἢ 6 ΠῚ, Υ. 7. ἐπηνορϑωμένον ἈΡ. Ψ. 9. μεγέϑει μὲν ἡ] 

Τυορεθδΐαν μὲν μεγέθει Οταῖδβο ἦν. ΟΥ̓, ΤῈ. χεχωρηγημένη ῬΥ͂. 

78. 0. ΟΥ, ὅπουπερ περὶ] Γιορο δαί ὅπου περὶ. ΠΥ 

αὐτῇ αὐτὴ δοῦν οἴσἢ. ἡνίχα ΜΙεΕΙποἸκῖα5.. 1 ὈΥῚ ἡνίχ᾽ 
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δημάτιον εὐθὺ τοῦτο μανίαν ἀνεβόα" ' 
ΑΘ 3. 4.535 ᾿  -" ε , 

αὐτή ὃ΄ οτ᾽ ἐπαινοίη τιν᾽ ἢ Ψέγοι πάλιν, 
20 ἐπ᾽ ἀμφοτέρων προσέχειτο μανία τῶν λόγων. 

" -“ , , 3 , - 

διὸ τῆς μανίας ἐπίρρημ ἐχτείνας δοκεῖ 
χαλέσαι τις αὐτὴν τῶν ἐραστῶν Μανίαν" 

- Ἢ ᾽, 

μᾶλλον τὸ πάρεργον ἐπεχράτησ᾽ ἢ τουνομα. 
- τς » ς , 

δοχεῖ δὲ λιϑιᾶν, ὡς ἔοιχ᾽, ἡ Μανία" 
͵ »᾿" 95 ᾿νάϑαινά τ᾽ εἰς τὰ στρώμαϑ᾽ ὅτι προΐεται, 
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ἐνομοϑετήϑη τοῦτό πως ὑπὸ Διφίλου. 
κ -" ΕῚ ε .ν ὡΣ ω , ι 

μέτα ταῦτα ὃ ἡ ᾿ναϑαινὰ πρὸς την ανίαν᾽ 
ἐλοιδορεῖτο, καὶ λέγει, Τί τοῦτο; παῖ, 

γ᾽ τ ᾿ σ- - κά δι ἢ 

εἰ δὲ λίϑον εἶχες; ὑπολαβοῦσ ἡ Μανία, 
"ἔδωκ᾽ ἂν. ἵν᾿ ἔχῃς, φήσ᾽, ἀποψᾶσϑαι, τάλαν. 

͵ 5. ι 2 ΄ ,, 
42. “Ὅτι δ᾽ ἡν χαὶ ἀστεία τις ἀποχρίνασϑαι τάδε 

ἔ περὶ αὐτῆς άχων ἀναγράφει 

579 

Τῆς Μανίας ἤρα «“ἀεοντίσχος ποτὲ 
᾿Ὶ τ ἶΝ 3 «. “ 

ὁ παχγχρατιαστὴς καὶ συγνεῖχ αὐτὴν μόνος 
πο ς ᾿ »" Ὁ ᾽, 

γαμετῆς τρόπον γυναιχός. ὑπὸ ὃ ΑἸντήνορος 
΄ Ι] ’, 2 δὴ “ 

μοιχευομένην αἰσϑόμενος αὐτὴν ὕστερον, 
΄ 2 - «ὺ" κ 

5 σφόδρ᾽ ἠγανάχτησ᾽. ἡ δὲ, Μηδὲν, φησὶ, σοὶ, 
᾿ ͵ὔ - " 3 ΄ ᾿ "ἢ 

"γυχὴ, μελέτω" μαϑεῖν γὰρ αἰσϑέσθϑαι ϑ᾽ μὰ 

᾿Ολυμπιονικῶν νυχτὸς ἀϑλητῶν δυοῖν 
" ᾿ , , » 

πληγὴν , κα τὶ δυναταὶ ποτ᾽, ἤϑελον. 

Ψ. 18. ῥηματικὸν Ῥ, Ν. 21. νι δὰ γν. 4. 

978 6. Ψ. 23. ἐπεκράτησ᾽] ἐπεχράτησεν Β, Ὑ. 24, δοκεῖ] 
ἐδόκει Β., ἔοι χ᾽] ἔοικεν Ἠ,, Μανία) νανία Β, Υ. 25. εἰς 

τὼ στρώμαϑ'᾽ ὅτι προΐεται] ϑομοϊίοι ἰπ Ὁ τοῦτ᾽ ἔστι χκαὸὶ ὃ ἀλλαχοῦ 

ᾧ. 84 ο) φηοι προπετεστέραν ἔχειν κοιλίαν. Υ. 206. οπιβὶὲ Ο. 

ἐνομοϑετήϑη ΑΒ. ἐνομοϑέτητο Ὑ]Π., ἐνομοϑέτη Ῥ. ἐνουϑετήϑη 

ΤΟ Θοἰκῖτι5. δὰ ΡΒ  αἰοια νι ρ. 812. , τοῦτό πως δομννοίρῃη, τοῦτ᾽ 
- "» “- " 

ὅπως Α. τοῦτ᾽ Υ]Ι,. τοῦϑ᾽ Ρ. τοῦτο Β. 

578 ἢ, ἡἥάχων ἀναγράφει] ὃ μάχων ἀναγράφη Β. γ. 1. ἤρα] 

ἤρα «ἰς ἢ. Ψ. 3. γυναικὸς ὁηι. Β. Υ. 4. αἰσθόμενος Ὁ, αἰ- 

σϑιονύμενος ῬΥ͂Τ,. Υ. ὃ. ἠγανάχτησ᾽ Βεμινοεῖρη, Τὰθεῖ ἡγανώ- 

χτῆσεν. μηδὲν 1, μηϑὲν ΔΡ, μὴ σον Οπιἶδ80 φησὲ Ὁ, ν.7, 
δυοῖν ΡΥ͂Τ,, ὁνεῖν ΑΒ, 

5790. ἃ, Ὗς 8. Ἱπάϊοανιὶ Ἰασαπαπι, πληγὴν παρὰ πληγὴν ὨοΡτγᾶριις 
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«ἀϊτουμένην λέγουσι τὴν πυγὴν ποτε 
10 ὑπὸ τοῦ βασιλέως ανίων Δημητρίου 

ἀνταξιῶσαι δωρεὰν καὑτόν τινα. 
δόντος δ᾽ ἐπιστρέψασα μετὰ μικρὸν) λέγει, 
“Δγαμέμνονος παῖ, νῦν ἐκεῖν ἔξεστί σοι. 

Εἶναι δοχῶν αὐτόμολος ἄνϑρωπος ἕένος 
15 καὶ παρεπιδημήσας ᾿᾿ϑήνησίν ποτε 
τὴν "Μανίαν μετεπέμψαϑ' . ὅσον ἤτησε δούς. 
εἰς τὸν δὲ πότον ἣν συμπαρειληφώς τινας 

ἐκ τῆς πόλεως τῶν ἐπιγελᾶν εἰϑισμένων 

ἅπαντα τοῖς τρέφουσιν ἀεὶ πρὸς χάριν" 
40 βουλόμενος εἶναι γλαφυρὸς ἀστεῖός ϑ᾽ ἅμα, 

τῆς Μανίας ἄριστα παιζούσης σφόδρα 

ἀνισταμένης τε πολλάκις εἰς δασύποδα 
αὐτὴν ἐπιχροῦσαι βουλόμενος, Πρὸς τῶν ϑοῶν. 

μειράκια, τί δοχεῖ τῶν ἀγρίων ὑμῖν ποτε 
25 ἐν τοῖς ὄρεσι τάχιστα ϑηρίον τρέχειν; 
ἡ Μανία δ᾽, Αὐτύμολος, ὡ βέλτιστ᾽ . ἔφη. 
μετὰ ταῦτα δ᾽ ὡς εἰσῆλϑε πάλιν ἡ Μανία, 
τὸν αὐτόμολον ἔσχωπτε, ῥίψασπίν τ᾽ ἔφη 
αὐτὸν γεγονέναι προσβολῆς οὔσης ποτέ. 

80 ὁ δὲ στρατιώτης ὑπό τι σχυϑρωπάσας 
ἀπέπεμψε ταύτην, διαλιποῦσα δ᾽ ἡ ἑταίρα, 
Μηδὲν παρὰ τοῦτο, φησὶ, λυποῦ, φίλτατε" 
οὐ γὰρ σὺ φεύγων ἀπέβαλες τὴν ἀσπίδα 

δα ΑΥἸβέορ μη 5 Νυθεβ5 Ρ. 48. πληγὴν ἑκατέρου ῬΟΥΒΟΠῸΒ ἐπ Νιβεεὶϊ- 

Ιὰπ. γν. 244. Υ. 9. ποτε ',. ποϑ᾽ ΡΥ͂. ν. 12. δ᾽ οπῖβὶξ 

ἰγροιίμβεία ἴῃ 4511, 1. ν. 13. Βορβοοῖβ ΕἸθοίναθ. ἰηἰζθαπι. 

Ῥοβέ πὰπο νϑυδαπὶ ΡΨῚ, δά. παρόντι λεύσοειν ὧν πρόϑυμος ἦοϑ᾽ ἀεί, 

ὁπ). ΒΟ. ν. 15. καὶ ἐπιδημήσας ἀϑήνησυ Β. 
5870 ν. ουβυμ 17. ὁὰπη 4}1}15 γι βίθτι5. πὶ, Ὁ. ΨΥ, 17. τὸν 

δὲ Οοταῦβ. ΤΙΌΓΙ τόνδε. πότον αἀάϊαϊ!ε ατοία5 ἴῃ ἘΧΟΟΓΡΕΒ 

ν- 853. δὲ Οὐταῦβ. ᾿ϑαοαπα ἱπάϊοαΐων. ἴῃ ΡΥ]... πο ἱπάϊοαίαι ἐπ 

ΛΗ. Ψ. 10. τοῖς τρέφουσιν (οτα 5. τοῦ στρέφουσιν Ν].. 
ἀεὶ] αἰεὶ Δ. ΜΝ. 22. ἀνισταμένην πολλάκις. καὶ παίζουσαν ὡς δαού- 

ποδὰ ἐπιχροῦσαι βουλόμενος Ὁ. 
79 ο. Ψ. 20. ϑηρώον»] ϑυρίων Ο: ὑπᾶς ϑομννοῖρι. ϑηρίων 

οἀϊάϊε. Υ. 26. δ᾽ αἴά. (. οπι. ΡΨΙ,. ν. 30. 31. γιά δά 

ν. 4. Ἂν. 9391. διαλεποῦοι ἴ,. διαλυποῦσα ῬΥ͂. ν. 32. μὴ 

παρὰ τοῦτο λυποῦ ἔφη φίλτατε Ὁ. μηδὲν] Βουιθορδζαν μηϑὲν, 
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μὰ τὴν ᾿Αφροδίτην, ἀλλ᾽ ὁ σοὶ χρήσας τότε: 
85 ᾿Εν συμποσίῳ δ᾽, ὡς φασι, παρὰ τῇ Μανίᾳ 

παρεδέξατ᾽ αὐτὴν τῶν πονηρῶν τις πάνυ. 
καθ᾽, ὡς ἐπηρώτησε, ΠΠότερ᾽ ἄνω ϑέλεις ᾿ 
ἐλϑοῦσ᾽ ἅμα βαλεῖν, ἢ κάτω; γελάσασ᾽, Ἄνω, 
βέλτιστε, φησίν. ὑπό τι γὰρ δέδοιχα σὲ; 

40 μή μου προπεσούσης τοὐμπλύκιον ὑπεχτράγῃς. 
43, Καὶ ἄλλων δὲ ἑταιρῶν. ἀποιινημονεύματα ὁ Μά- 

ὁ χων αυνήγαγεν, ὧν οὐχ ἄκαιρόν ἐστι χατὰ τὸ ἑξῆς μνη- 
μογεῦσαι. 1 ναϑαίνης μὲν οὕτως 

Παρὰ 1 γαϑαίνῃ “4ἰφιλος. πίνων ποτὲ 

Ψυχρόν γ᾽ ἔφη. τἀγγεῖον ὦ [νάϑαιν᾽ ἔχεις. 
Τῶν σῶν γὰρ, εἶπεν, ἐπιμελῶς ὦ Δίφιλε 

εἰς αὐτὸ γ᾽ ἀεὶ δραμάτων ἐμβάλλομεν. 

δ᾽. Πρὸς τὴν Γνάϑαιναν Δίφιλος κληϑείς ποτὰ 
ἐπὶ δεῖπνον, ὡς λέγουσι. τοῖς ““φροοδισίοις 
τιμώμενος μάλιατα τῶν ἐρωμένων, 
λήϑῃ. ὃϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐχτενῶς ἀγαπώμενος, 
παρὴν ἔχων δύο Χῖα, θάσια τέτταρα, 

10 μύρον, στοιράγους,, τραγήματ᾽ ̓  ἔριφον, ταινίας, 
ὄψον, μάγειρον, τὰ μετὰ ταῦτ᾽, αὐλητρίδα. 
χαὶ τῶν ἐραστῶν :Συριαχοῦ τινος ξένου 
πέμψαντος αὐτῇ χιόνα σαπέρδην ὃ ἕνα, 
αἰσχυνομένη τὰ δῶρα μή τις καταμάϑῃ; 

15 φυλαττομένῃ τὲ πολὺ μάλιστα Δίφιλον, 
μὴ δῷ δίκην μετὰ ταῦτα κωμῳδουμένη, 

79 ἃ. Υ, 30. -- 40. οπι. (΄, Ν. 30. φασι] φησὶ Β, 

ν᾿, 297. χῦϑ᾽ ὡς (οταῦδ. ΠιΌγΙ χαϑὼς, Υ. 38. γελάσααα ἄνω 

ΛΒΡ. γελάσασω δὲ ἄνω Ὑ],, Ψν..39. βέλτιστε Δ. μέν τις τε ΒΡ, 

μὲν οὖν γε 1... Ψ. 40. προπεσούσης ΡΥ͂!.. προσπεσούσης ΑΒ. 
τὸ ἐμπλόκιον ΑΒ. τὸ ἐκπλεόχιον Ῥι τὸ ἐχπλιόκιον Ψ. τὸ τ᾽ οὐυμπλό- 

κιον Τὶ, τοὐμπλόκιον Ἰαρουδίυβ ἡ. ὁ 11. ὑπεκεράγης ᾿ΔΟΟΡΒΙμ5, 
Τιδυὶ ἐκιράγης. 

079 6. ΨΥ. 1. -- 4, Νατγναίίο οχ ν.: 24. --- 27. ἱπορέο ἀοίογέα. 

Πΐπὸ ἰμδρέδ γε ρΡαγείοαϊα νυ. 4, ν. 3..-- 8. αὐ ΑΘ. ον ΡΥ. 

Υ. 4. ἀεὶ] δοιιθοθαξαν αἰεὶ, Ὑ. 8. οπιὶδὶς (, λήθη 

δ᾽ δον οί, λήϑη ὑπ᾿ ΑΒ. λήϑη δ᾽ ὑπ᾽ ὈΨῚ,, ν΄. 9. Θάοις] 
Βοθο αν Θεσίᾳ, 
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τὸ μὲν τάριχος εἶπε ταχέως ἀποφέρειν 
πρὸς τοὺς σπανίζειν ὁμολογουμένους ἁλῶν, 
τὴν χιόνα δ᾽ εἰς τὸν ἄχρατον ἐνσεῖσαι λάϑρᾳ" 

90 τῷ παιδί τ᾿ ἐπέταξ᾽ ἐγχέανϑ᾽ ὅσον δέκα 
χυάϑους προσενεγκεῖν Διφίλῳ ποτήριον. 

ὑπερηδέως' δὲ τὴν “ύλιε᾽ ἐχπιὼν ἄφνω 

χαὺ τὸ παῤάδοξον καταπλαγεὶς ὁ Δίφιλος 
Νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν καὶ ϑεοὺς ψυχρόν γ᾽, ἔφη, 

οὅ Γνάϑαιν᾽ ἔχεις τὸν λάχκον ὁμολογουμένως. 
ἡ δ᾽ εἶπε, Τῶν σῶν δραμάτων γὰρ ἐπιμελῶς 
εἰς αὐτὸν ἀεὶ τοὺς προλόγους ἐμβάλλομεν 

Ταστιγίας μώλωπας ὑψηλοὺς ἔχων 
μετὰ τῆς 1 ναϑαίνης. ἀπὸ τύχης ἀνεπαύετο. 

80 περιλαμβάνουσα δ᾽ αὐτὸν. ὡς ἀνώμαλον 
τὸ νῶτον εἶχε παντελῶς, Τάλαν τάλαν 
ἄνερ, πόϑεν ἔχεις ταῦτ᾽ ἔφη, τὰ τραύματα; 
κἀχεῖνος αὐτῇ συντόμως ἀπεχρίνατο 
ὅτι παῖς ἕτ᾽ ὧν ἐνήλατ᾽ εἰς πυράν ποτε 

85 παίζων μετά τινων ἡλιχιωτῶν ἐνέπεσεν. 
Ναὶ τὴν φίλην Δήμητρα, δικαίως τὲ γὰρ; 
ἄνϑρωπε » φησὶν, ἐξεδάρης ἀχόλαστος ὦν. 

Παρὰ Δεξιϑέῳ δειπνοῦσα ϑῳταίρῳ ποτὲ 
Τνάϑαινα τοὔψον ἀποτιϑείσης πῶν σχεδὸν 

40 τῆς Δεξιϑέας τῇ μητρὶ, Νὴ τὴν Ἄρτεμιν, 

εἰ, φησὶν, ἤδειν, ἡ Τνάϑαινα, τοῦτ᾽ ἐγὼ, 
τῇ μητρὶ συνεδείπνουν ἂν, οὐχὶ σοὶ, γύναι. 

ΘΙ. 17. ταχέως τ᾽ ῬΨΙ,. τ᾽ ὁπ. (Ο. Ὑ. 18. ὡμολο- 
γουμένως αὐλῶν Β. 

5809.., Νὲὲ 20. ομϑῖε Ὁ, ἐπέταξ᾽ (ἀϑαυθοπιϑ, Πἰθτὶ ἐπέ- 

ταξεν. ἐγχέανϑ᾽ ΑΒ. ἐγχέονϑ᾽ ῬΥῚ,, Ὑ. 21. χυάϑους 1... 

χύαϑον ῬΥ͂, Υ. 22. χύλικ᾽ ἐχπιὼν Τ,, κύλικα πιὼν ΡΥ. 

Ὑ. 24. --- 27. γιάς δά ν. 1. Ψ. 25. ὁμολογουμένως 1,. ὧμολο-- 

γουμένως ῬΥ. . 27. ἀεὶ] αἰεὶ ΑΡ. νι. 28..ὔὐὕ. πι: Ὃ. 

80 ΝΒ. Ψ. 81. τὸ νῶτον ΑΡ, τὸν νῶτον ΥἹ,. 94. τὐν᾿ 

Μεϊποϊκῖ5. Θυδοδέϊοι. ΔΙοπαηάν. 1. Ρ. 30. ποτε ΑΒ. ποτ᾽ ΡΥΙ.. 

Ν. 30. τοιγαροῦν] Πι πε ραΐξαν τὲ γὰρ. τοῦ γὰρ Β., Υ, 38. ϑὴταίρῳ] 
110 γὶ τῇ ἑταίρᾳ. 

80 ο. Ψ, 41. ἤδειν ΑΒΟΡ, ἤδει ὙΙ,, 
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᾿Επεὶ προέβη τοῖς ἔτεσιν ἡ Γνάϑαινα καὶ 
ἤδη τελέως ἣν ὁμολογουμένως σορὸς, 

45 εἰς τὴν ἀγορὰν λέγουσιν αὐτὴν ἐξίναι 
χαὶ τοὔψον ἐφορᾶν χαὶ πολυπραγμονεῖν πόσου 
πωλεῖϑ᾽᾽ ἕκαστον. εἶτ᾿ ἰδοῦσα κατὰ τύχην 
ἑστῶτα χρεοπώλην τιν᾽ ἀστεῖον πάνυ 
τῇ ϑ᾽ ἡλικίᾳ σφόδρα νέον, Ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, 

50 μειράκιον, ὁ καλὸς, φησὶ, πῶς ἵστης; φράσον. 

ὁ δὲ μειδιάσας, Κύβδ᾽, ἔφη, τριωβόλου. 
Τὶς δ᾽ οὑπιτρέψων ἐστί σοι, φησὶν, τάλαν, 

ὄντα γ᾽ ἐν ᾿ϑήναις Καρικοῖς χρῆσϑαι σταϑιμοῖς; 
«Στρατοκλῆς δ᾽ ἐρίφους προῖκ᾽ ἐδίδου τοῖς γνω- 

ρίμοις 
55 λοπάδας συνάλμους τ᾽, εὖ συγαρτύειν δοχῶν, 

καὶ δίψαν ὑπολειπόμενοι εἰς τὴν αὔριον 
τοῖς ἐπισυνάπτειν βουλομένοις τὸν ἑωϑινὸν, 
μαχρὰς δὲ πράττειν εἰς τὰ λοιπὰ ξυμβολάς. 
1γάϑαινα δ᾽ αὑτῆς εἰπε πρὸς ἐραστήν τινα, 

60 στραγγευόμενον ὁρῶσα περὶ τὰς συμβολὰς, 
«τρατοχλὴς ἐπ᾽ ἐρίφοις, φησὶ, χειμῶνας ποιεῖ, 

᾿Ιδοῦσ᾽ ἔφηβον ἡ 1 νάϑαιν᾽ ἰσχνὸν πάνυ 

; 
Ἶ 

καὶ μέλανα λεπτόν ϑ᾽, ὡς ἔοιχ᾽, ὑπερβολῇ 

ν. 43. τοῖς ἔτεσι γνάϑαινα Β. ν. 4983. ἐξίαι ΌΝΙ,. ἐξᾶναι ΔΒ. 

ἐξήει Ῥοβυῖε δριζοπιθ Ομ ἶ580. λέγουσιν. Υ. 47. -ἰ ὅ3, εἶτ᾽ --- 

σταθμοῖς οπι. Ὁ. Υ. 48. χκρεοπώλην Ῥ. δογθεθαίαν χρεωπώλην. 
80 ἅ. Ψ. δ2. οὑπιτρέψων] 1ιἰθτὶ ὁ ἐπιτρέψων. γ; “84. 

στρατοχλέους δ᾽ ἐρίφους διδόντος τοῖς γνωρίμοις λοπάδας τὲ συνάλμους, 

ἀφ᾽ ὧν συνέβαινε διψᾶν τὲ καὶ μαχρὰς πράττειν εἰς τὰ λοιπὰ ξυμβολὰς, 

γνάϑαινα ἔφη, στρατοκλῆς ἐπὶ ἐρίφοις χειμῶνα ποιεῖ, Ὁ, Ἦν. 84. 

δ᾽) νἱάθειγ ποτ᾿ δου ρβίββθ, ποτε ροβέ ἐρίφους αὐάϊ νοϊυΐέ [Δ 60Ὁ-- 

5.5 Ρ.312, ἐρίφους) ἐρίφια δὲ Ἰηἴνἃ ὑπολειπόμεν᾽ ἂν εἰς Ῥυγδοπιϑ 
ἴῃ ΜΊβοΘΙ απ, ν. 244. Υ. δ. συνάλμους)] συνάλλους ὶ τ᾽ εὖ 
ἸΔοοθβῖπ5 Ρ. 912. Ἰνοσορθαίυν τε, συναρτύειν ΔΒ. ξυναρτύειν ΡΨ]. 

Υ. δ0. δίψαν ΡΥ. διψᾷν Δ. ὑπολειπόμενοι ΒΡ, ὑπολει- 

πύμενοι δ᾽ ΥἹ,. 

580 6. Υ. 57. τοῖς δἀαϊάϊ εχ Β. ἐπισυνάπτειν ΑΒ. ἐπεξυν- 

ἁπτειν ὈΥΤ,, ν΄. δ9. αὑτῆς] δονδοθαίον αὐτῆς, Ψ, 60. 

στραγγευόμενον Ὁἀδαυθδοπύδ. ΠΙΒΥῚ στρατευόμενον. ν, 08. ἔοιχ᾽] 

ΝΟΣ αΐαν ἔοικεν, Υ. 02. -- 75. οἱἷ, Ὁ. 
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καὶ λιπαρὸν, ἔτι δὲ τῶν ἐξφήβων βραχύτερον, 
65 ἔσκωπτεν εἰς 'άδωνιν. ἀναγώγως δέ πως 

ἔ τοῦ μειραχίσχου χαὶ τυραννικώτερον 
αὐτῇ συναντήσαντος ἐμβλέψασα τῇ 
ϑυγατρὶ μετ᾽ αὐτῆς συμπορευομένῃ λέγει, 
Δικαιότερον ἣν, ὦ τέχνον, γῇ τῶ ϑεώ. 

7. «Τέγουσι Ποντικὸν τι μειραχύλλιον 
ἀναπαυόμενον μετὰ τῆς ἰναϑαίνης ἀξιοῦν 
“πρωὶ γενόμενον, ὥστε τὴν πυγὴν ἅπαξ 
αἰτῷ παρασχεῖν" τὴν δὲ τοῦτ᾽ εἰπεῖν, Τάλαν, 
ἔπειτα τὴν πυγήν μὲ νῦν αἰτεῖς, ὃτε 

581 75 τὰς ὗς ἐπὶ νομὴν καιρύς ἐστιν ἐξάγειν; 

44, Καὶ Τναϑαινίου δέ γε τῆς ϑυγατριδὴς αὐτῆς 

τάδε ἀναγράφει 

Εἰς τὰς ᾿4ϑήνας παρεπιδημήσας ξένος 

σατράπης πάνυ γέρων ὡς ἐνενήχοντ ὧν ἐτῶν, 
Κρονίοις ἀπιοῦσαν εἶδε τὴν [ναϑαίνιον 
μετὰ τῆς 1 ναϑαίνης ἐξ ᾿ Αφροδισίου τινός. 

5 τό τ᾽ εἶδος αὐτῆς τοὺς ῥυϑμούς τε χαταμαϑὼν 

ἐπυνθάνετο μίσϑωμα πράττεται πόσον 
Ὁ τῆς νυχτός. ἡ [νάϑαινα δ᾽ εἰς τὴν πορφύραν 

καὶ τὰ δόρατ᾽ ἀποβλέψασα δραχμὰς χιλίας 

80 ἢ ΜΡ. 68. μετ᾽ αὐτῆς δομυ ΘΙ ΒΝ, ΓΑΕ μετὰ ταύτης. μεθ» 
αὑτῆς (αϑαυθοπι8. ν. 609. νὴ τῶε ϑεῶν Α, Ροβέ πο υϑγϑιιπι 
ὙΘΓΘΟΓ πὸ αὐ Θχοϊάογίξ, Ὗ. 7]. τῆς οηι. Β. Υ. γε- 

γόμενον) γενόμενος Β, Υ. 73. τὴν δὲ] δον θεθαξαν τήνδε, Ι 
581 ἃ. καὶ γναθαίνιον δὲ φησὶ μάχων ἣ ϑυγατριδὴ γναθαίνης σα- 

τράπῃ πάνυ γέροντι ἰδόντ᾽ αὐτῆς τὸ τ΄ εἶδος καὶ τοὺς ῥυθμοὺς, χαὶ 
᾿πυϑομένῳ πόσον μίσϑωμα πράττεται, δρουχμὰς χιλίας ἔταξεν. εἶτα πέντε 
ἐπράξατο. χαὶ πολλὰ τοιαῦτα ληρεν περί τε τῆς γναϑαινίου καὶ ἑτέρων. 
ἀνάγωγος ὧν φησὶ καὶ βάναυσος. ὅτι ἡ γναϑαίνιον φησὶ μάχων εἰς πει- 
ραιᾶ ποτε --- (, δέ γε ΒΡΨ οἵ, μῖβι [Ἅ}1ον, Α, τῆς δέ γε 1. 
ϑυγατριδῆς ΑΒ, ϑυγατριδοὺῦς ὈΥ͂Τ,. Υ. 2. γέρων ὡς ἡρήρ νηρρνῖ ὧν 
ἐτῶν] γέρων ἐνενήκοντα (ἐνενήκοντ᾽ Ψ) ἐτῶν ΒΡΨ, γέρων ὡς ἐνενήχοντ᾽ 
ἐτῶν 1,, δά αυᾶπι βου ρέινα ὁχ Δ δ} ἐμάμοδενι ΡΓΑρέθυ θ᾽ ο πὸ 
ΒουΡέιυ πὶ ἐνενήχοντις, γέρων ὧν τῳρουμμήδ ὡς ἐτῶν οοτγίσοθας Του- 
Ῥῖὰβ Ἐπιθηᾷ. νο]. 1. ρ. 106. ψν, 3. εἰδεὴ ἴδε Ῥ. εἶναι Β., 
Ψ. 6. πράττεται (4, ϑδου!θοθαξαν πράσσεται. πρίσσετε Ὦ, 

81 ", Υ. 9. χοιρῴμην Ψ1. χερίμην Β, κιρίμην ἈΡ᾿ 
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ἔταξ᾽. ὁ δ᾽ ἄφνω καιρίμην πληγεὶς, Παπαῖ, 
10 ζωγρεῖς, γύναι, φῆσ᾽, ἕνεχα τοῦ στρατιωτικοῦ. 

- , ᾿ ; -Ὁ- 

μνᾶς πραξαμένη δὲ πέντε τὰς σπονδὰς ποιοῦ, 
᾿ - ΓΝ «ς ΕῚ 'ςι» “5 

χαὶ στρῶσον ἡμῖν ἔνδον. ἡ δ᾽ ἐπιδέξιον 
, "Ἢ ; ΄ 2 , 

βουλόμενον εἰναι τὸν σατράπην ἀπεδέξατο, 
. Ὶ « ΟῚ - , 

εἶπεν δὲ, κα κα Δὸς ὅσον ἐπιϑυμεῖς, πατέρ" 
Θ᾽ . ᾿ Ὁ ᾿ ΄ - δ΄ ΑΥ 

οἰδὰ γὰρ ἀχριβὼῶς καὶ πέποιϑα τοῦϑ' οτε 
εἰς νύχτ᾽ ἀποδώσεις τῷ ϑυγατρίῳ μου διπλοῦν. 

Ἔν ταῖς ᾿ΑΙϑήναις χαλχοτύπος σφόδρ᾽ εὐφυὴς ς ᾿ἀϑήναις χαλχοτύπος σφόδρ᾽ εὐφυὴς, 
χαταλελυχυίας τῆς 1 ναϑαινίου σχεδον 

οὐχ ἔτι ϑ᾽ ἑταιρεῖν. ὑπομενούσης, διὰ τό πως 
ι Η ͵ ἡ δ ἜΣΘ . 

90 τὸν ᾿“νδρόνιχον ἡδέως αὐτῆς ἔχειν 

τὸν ὑποχριτήν" τότε δ᾽ ὄντος ἐν ἀποδημίᾳ, 

ἐξ οὐ γεγονὸς ἣν ἄρρεν αὐτῷ παιδίον" 
3 ς , ν , ᾿Ξ 

οὐχ ὑπομένουσαν τὴν Γναϑαίνιον λαβεῖν 
μίόσϑωμα, λιπαρῶν δὲ χαὶ προσχείμενος, 

οὕ πολὺ δαπανήσας ἔσχεν αὐτὴν χρυσίον. 
ἀνάγωγος ὧν δὲ χαὶ βάναυσος παντελῶς 

Γ, Ἀ - 

ἐν σχυτοτομίῳ μετὰ τινῶν χαϑήμενος 
΄ ἐπ τε ΡΉ. , ’ 

κατεσχόλαζε τῆς  ναϑαινίου λέγων, 

ἑτέρῳ τρύπῳ μὲν συγγενέσϑαι μηδενὶ, 
«-- « -- 

80 ἑξῆς καϑιππάσϑαι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς πεντάκις. 
νι τ , " . 

μετὰ ταῦτ᾽ ἀχούσας ᾿ἀνδρόνικος τὸ γεγονὸς 

ἐκ τῆς Κορίνϑου προσφάτως ἀφιγμένος, 
. ἀκ κ πικρῶς δὲ λοιδορούμενος 

1 σι 

ἽΠ]απαὶ) ϑουιθοθδξέιν παπαὶ. Ψ. 10. γύναι, φήσ᾽ δου θοθδέαγ γύ- 
ψΨαν», φησὶν. φηοὶ γύναι Β, Ψ. 11. ποιοῦ] ποοῦ Ῥ, 

981 ο. Ψ. 14. εἶπε δὲ Β. Ιπάϊοανὶ Ἰασυπᾶπι. Μισϑὸν δὸς 
Ταροῦβδίι5 Ὁ. 9183. Υ. 10. πέποιϑα τοῦϑ᾽ ὅτι Δ. πέποιϑ᾽ ὅτι 

ΒΡ. πέπειϑ᾽ ὅτι Ὑ].. Ψ. 17. χαλκοτύπος τις σφόδρ᾽ ἀφυὴς ῬοΥ- 
Β0Ν 115. ἴῃ ΔΠΙΒΟΘΙ]ὰΝ. ᾿. 244. ν. 19. τό πως] δου θοθδίαν τὸ πῶς. 

81] ἀ- Ὗ, 23. ἐναϑαίνιον)] γηάϑαιναν Β. γ. 20. ἀνάγωγος 

ὧν δὲ Ἰὰσορ5ῖι5. Ρ. 31. ἀνάγωγος δ᾽ ὧν δὴ ΑΒ. ἀνάγωγος ὧν δὴ ὈΨΥῚ,. 

Υ. 27. σκυτοτομίῳ Ρογδοπαβ, σχυτοτομίῳ τινὲ ΡΨ], σχυτοτο- 
μίωνιν Β. ν. 290. μὲν] μὲν μὴ ΑΔ. συγγενέσθαι} συγγεγενῆ-- 

σϑαι Β. Ψ.. 830. :ξης] ἐξῆν Ὁ; χαϑιππάοϑαι Ῥογβοπὰβ ἐπ 

ΜΠΒΟΘΠ ἢ. Ὁ. 244. οἐ δἷο ἐαοίο οιπθηἤανοναῖ Βουσίογυϑ δή Ατὶ- 

δίορ!}ν. Ὑ650. 800, χαϑιπτἄσϑαι Β. χκαϑιππέσαι ὈΧ}.. 
81 6. ούβιαι 93, Ἰητεῖο {ριποδξαπι 50] 115 βογνανὶ Α. 
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παρὰ τὸν πότον ταῦτ᾽ ἔλεγε τῇ Γναϑαινίῳ, 
85 αὐτὸν μὲν ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι 

τούτου παρ᾽ αὐτῆς μηδέποτε τοῦ σχήματος; 
ἐν τῷδε δ᾽ ἑτέρους ἐντρυφᾶν μαστιγίας. 
ἔπειτεν εἰπεῖν φασι τὴν [ναϑαίνιον, 

ΠΙεριλαμβάνειν γὰρ οὐκ ἐδοκίμαζον τάλαν 
40 ἄνϑρωπον ἄχοι τοῦ στόματος ἡσβολωμένον" 

διὰ τοῦϑ᾽ ὑπέμεινα πολὺ λαβοῦσα χρυσίον. 
ἐφιλοσόφησα ϑ᾽, ἵν᾿ ἄχρον ὡς μάλιστα χαὶ 
ἐλάχιστον αὐτοῦ περιλάβω τοῦ σώματος. 

Ἔπειτα, φασὶ, τὴς ἰναϑαινίου ποτε 

45 τὸν ᾿ΑΙἸνδρόνικον οὐ ϑελούσης παρὰ πότον 
φιλεῖν, χαϑάπερ ταῖς πρότερον ἡμέραις ἀεὶ, 

ὀργιζομένης δὲ διὰ τὸ μηδὲν λαμβάνειν, 
Ἔπειτα πῶς γὰρ οὐχ ὁρᾷς 1νάϑαιν᾽. ἔφη; 
ὑπερηφάνως μοι τὴν ϑυγατέρα χρωμένην; 

50 ἡ γραῦς δ᾽ ἀγαναχτήσασα, "Γάλαν, ἔφη, τέκνον" 

περίλαβε ν φησὶ, χαὺ φίλησον, εἰ ϑέλεις. 

ἢ δ΄. εἶπε; Μῆτερ, πῶς ἔφη.» μέλλω φιλεῖν 

τὸν μηδὲν ὠφέλημα, τὸν ὑπὸ τὰς στέγας, 

τὸ κοινὸν ᾿«“ργος δωρεὰν ϑέλοντ᾽ ἔχειν. 

55 «Πανηγύρεως οὔσης ποϑ᾽ ἡ [ναϑαίνιον͵ 

εἰς Πειραιᾶ κατέβαινε πρὸς ξένον τινὰ 

ἔμπορον ἐραστὴν εὐτελῶς ἐπ᾿ ἀστράβης, 
τὰ πάντ᾽ ἔχουσ. ὀνάρια μεϑ' ἑαυτῆς τρία, 
καὶ τρεῖς ϑεραπαίνας χαὶ νέαν τιτϑὴν μίαν. 

Ψ. 37. ἐν τῷ δ᾽ ἑταίρους Ῥ. ν. 38. ἔπειτεν εἰπεῖν ῬΟΥΒΟΠῈ5 ἴῃ 
ΜΊΒΟΘΙαπ. Ρ». 244. Το σοθβαίαν ἔπειτ᾽ ἐγειπεῖν, Υ, 39. ἐδοκήκα- 
ἴον Ῥονβοπιβ. ἴἸΌΥΙ ἐδόκει μαζὸν, 

ὅ81 ΓΙ Υ. 40. ἀχρη μέχρι Β, 

82 ἃ. Υ. 48. ἔπειτα Α δὲ σαβαυβθοπιϑ. ἔπειϑε ΡΥΤ,: ΄υοᾶ ἴον. 
ἴά556. δὲ ἔπειτε. γὰρ αἀατάϊε Το 55. Ρ. 813, οὐχ ΡΨΠ.. 

οὐχὺ ΑΒ. . Υ. 49. ὑπερηφανῶς Ρ. Υ. 80. τάλαν ΑΒ. τά- 
λαιν" ΡΥΙ,. Ὑ. 52. ϑέλεις ΑΒΡ, ϑέλει ΨΕ.. ν. 53. ει" δὲν] 

δον ΒΘ αίαν. κηϑὲν. ἀὴρ ὑπὸ ΑἹ «ᾳαυρὰ οομηϊδοογὰξ Οαβδιθοπι8, 
τῶν ὑπὸ ΡΥ, 

82 "0. ὅ8, μεϑ᾽ ἑαυτῆς ΝΜεϊποίκεῖι5. αὦ Μοπαηᾶν, Ρ. 181]. 
μετ αὐτῆς ῬΨΤ,. ν΄. 59. τιτϑὴν ΝιοίποἸκῖι5 δι᾽ άφπι Ρ. 1900. 1,)6- 
δοθδξιν τηϑὴν. τηϑὺν Ῥ. 
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60 ἔπειτεν αὐταῖς ἐπί τινος στενῆς ὁδοῦ 
χακχὸς παλαιστὴς ἐνέτυχέν τις τῶν ἀεὶ 
ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐπιμελῶς ἡττημένων. 
ὃς οὐ δυνάμενος τότε παρελϑεῖν ῥᾳδίως, 

ἀλλὰ στενοχωρῶν εἶπεν, 2 τρισάϑλιε 
65 ὀνηλάτ᾽, εἰ μὴ ϑᾶττον ἐχστήσει ποτὲ 

ἐκ τῆς ὁδοῦ, χεὰ γύναια ταυτὶ καταβαλῶ 

σὺν τοῖς ὀναρίοις, φησὶ, καὶ ταῖς ἀστράβαις. 
Γναϑαίνιον δ᾽ εἶπ᾽, Ὦ τάλαν, μὴ δῆτ᾽, ἄνερ" 
οὐδέποτε γὰρ τοῦτ᾽ ἐστί σοι πεπραγμένον. 

45. ᾿Γξῆς δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀναγράφει 
“Ἵαΐίδα λέγουσε τὴν Κορινϑίαν ποτὲ 
Εὐριπίδην ἰδοῦσαν ἐν χήπῳ τινὶ 
πιναχίδα καὶ γραφεῖον ἐξηρτημένον 
ἔχοντ᾽ , “πόχριναι, φησὶνς ὦ ποιητά μοι; 

5 τί βουλόμενος ἔγραψας ἐν τραγῳδίᾳ, 
Ἔρρ᾽ αἰσχροποιέ: καταπλαγεὶς δ᾽ Εὐριπίδης 
τὴν τόλμαν αὐτῆς, “Σὺ γὰρ, ἔφη, τίς εἰ γύναι; 

οὐκ αἰσχροποιός: ἡ δὲ γελάσασ᾽ ἀπεχρίϑη, 
Τί δ᾽ αἰσχρὸν, εἰ μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκεῖς 

1: ἫΙ 1λυχέριον λαβοῦσα παρ᾽ ἐραστοῦ τινος 
Κορίνϑιον παράπηχυ καινὸν λήδιον, 
ἔδωκεν εἰς γναφρεῖον" εἶτ᾽ ἐπεὶ τέλος 

ἔδοξ᾽ ἔχειν, πέμψασα τὴν ϑεραπαινίδα 
τὸ μισϑάριον ἔχουσαν ἐχέλευ᾽ εἰποφέρειν 

Ψν. 600. ἔπειτεν αὐταῖς] ἔπειτ᾽ ἐν αὐταῖς Ῥ, ἐπεί τ΄ ἐν αὐταῖς 1, 

Ὑ. 62. ἡττημένων ΗὈΥ͂, ἡττωμένων 1, δὲ οι οἰβῃ, δάϊεῖο. 

582 ο. Υ. 058. ὀνηλάτα ἈΒΡ, ἐχοτήσει) δου θαξυν ἐκστήσῃης 

Υ. 08. 609. Επυβέαξῃϊι5 Ρ. 1349, 20. 

82 ἅ. Ν. δ. ἐν τραγῳδίᾳ] Μεάρα ν. 1343. Ῥοτβοπ. ΨΥ. 0. 

"Ἔρρ᾽ 1 αἵρρ᾽ ΒΡ. δ᾽ ὁ εὐριπίδης ΛΟ. Ν. 7. Σὺ γὰρ, ἔφην 

τίς εἴ γύναι; οὐκ αἰοχροποιός; ἘΠ 5165 δ Μίράραπι Ρ. 2832. σὺ γὰρ 
ἔφη τις εἴνικι αἰσχροποιὸς Δ. σὺ γάρ τις ἔφη αἰσχροποιὸς ν, σὺ γὰρ εἶναΐέ 

τις ἔφη δοχεῖς αἰσχροποιὸς 1, δά ᾳιᾶπι βου! ρίαγα μι Θχ Β πἰδ ἢ} δηο- 

ἑαΐαν οδϑὲ πἰδὶ ἀθ6586 δοκεῖς: χαρὰ πο ἀπ ίιπι ὁδί αυΐῃ ΜΠ ΒΓΕ 

αὐότάονιε, σὺ γὰρ ἔφη «εὃς εἴ αἰοχροποιός Ὁ. ν. 9. Ευγίριάϊβ οχ 

Ἄδοϊο υ θυ 5885. Υ΄. 10. ἐραστοῦ τινος} ἑχάστου τίνην (816) Β, 

ν.. 11. παρώπηχυ 1,. τετράπηχυν ΒΨ. 
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15 ϑοιμάτιον. ὁ γναφεὺς δ᾽ εἶπεν ν Ἂν γ᾽ ἐλαδίου 
ταρτημόριά μοιν φησὶ, προσενέγκῃς τρία, 
χόμισαι. τὸ κωλῦον γάρ ἐστι τοῦτό μὲ. 

ἡ δ᾽ ὡς ἀπήγγειλεν, Τάλαιν᾽, εἶπεν, κακῶν, 
ἡ Γλυκέριον" μέλλει γὰρ ὥσπερ μαιίδας 

30 ἀποτηγανίζειν φησί μου τὸ λήδιον. 
Ὃ τοῦ Σοφοχλέους Δημοφῶν ἐρώμενος 

τὴν “ϊγα Νικὼ, πρεσβυτέραν οὖσαν, ποτὲ 
γέος ὧν ἔτ᾽ αὐτὸς εἶχεν. ἐπεκαλεῖτο δ᾽ ΑἸΪξ, 
ὅτι τὸν μέγαν ποτ᾽ ὄντ᾽ ἐραστὴν κατέφαγε 

25 Θαλλόν" παρεγενήϑη γὰρ εἰς τὴν ᾿Αττικὴν 
ὠνησόμενος χελιδονείας ἰσχάδας 

Ὑμήττιόν τε. φορτιούμενος μέλι. 
λέγεται δ᾽ ἐχείνην τὴν γυναῖχ᾽. ἐσχηκέναι 
πυγὴν πάνυ καλὴν, ἥν ποτ᾽ ἠξίου λαβεῖν 

80 ὁ Δημοφῶν. ἡ δ᾽ εἶπε γελάσασ᾽, Εὺ γ᾽, ἵνα 
“Σοφοχλεῖ. λαβὼν δῷς. φησὶ, παρ᾽ ἐμοῦ, φίλτατε, 

Καλλιστόος δὲ τῆς Υὸς καλουμένης 
πρὸς τὴν ἑαυτῆς λοιδορουμένης ποτὲ 

82 ο. Υ, 10. Ἂν γ] ἀντ᾽ Β. αὖ τ΄ Ῥι Βοιιθοπάσπι νυἱ θέν 
εἶπ᾽, Ἐὰν τὸς Ψ. 16. ταρτημόρια ῬογΒομτ5 ἴῃ ἈΠ Ι56 6114. Ρ. 244. 
δου θοθδέιΓ τεταρτημόρια, Ψ. 17. χόμισαι. ὡς δ᾽ ἀπήγγειλε Ὁ 

ΠΙΘΩ 115. ΟἿ 5518. τοῦτό με. ἡ δ᾽ ὡς) τοῦτο μὲν δὲ ὡς ΑΒΡ, τοῦτό 
γε. ἡ δ᾽ ὙΠ, ομΐβ80 ὡς. Ν. 18. ἀπήγγειλεν οπι. Β, καχῶν Α6. 

κακὸν ΒΡΨῚΙ,. . 19. καινέδας 1.. μαινίδης ΒΥ͂, Υ. 20. μου 
ΑΒΟ. μοὶ ΡΥΤ,. Μ:,.23, ἔτ᾽ ὅτ᾽ Β 

582 Γ᾿ Υ. 24. ποτ᾽ ὄντ᾽ ἐραστὴν κατέφαγε Ῥουδοπιιβ ἴπ ΝΠ ΒΟ 6] ]Δ πη, 
Ρ. 245. κατέφαγ᾽ ἐραστήν ποτε ῬΥ͂],.. ἴῃ Ο 5βογιρίαμι ὅτε τὸν μέγαν 

ἐραστήν ποτὲ κατέφαγε ϑαλλὺν' τὸν κάπηλον: ἀυογαπι Ροβέγοπια Θχ ἢ. 

587 ἃ, ἀυοία 5αμπέ, ἥ..,λ0..2 7. δὴ ὦ ΨΥ. 26. ὠνησόμενος 

μέλι. λέγεται δ᾽ ἐκείνην ἐσχηκέναι τὴν γυναῖκα (Πᾶρο λέγεταν --- γυναῖκα 
ἀοΙοέα ἴῃ Ρ) χελιδονίους ἐσχάδας ὑμήττιόν τε φορτιούμενος μέλι. λέγεται 
δὲ (δ᾽ Ρ᾽. ἐχείνην ἐσχηκέναι τὴν γυναῖχα πυγὴν --ο ΒΡ, Υ. 26. 
ὠνησόμενος χελιδονέις (χελιδονείας σονγοχὶξ μιν οἴ 5}.) ἰσχάδας Α, ὠνη- 
σόμενος μέλι χελιδονίας τ᾽ ἰοχάδας ΨΠ,, ν. 90. γ᾽ αἀαϊάϊε Μοῖ- 
πΘ κι 5 Θυδοσέ, ΜΙ οπαπαν, 1, νυ 25. 

88 ἃ. Ν. 81. Τιοροβθαξαν Σοφοκλεῖ δῷς φησὶ παρ᾽ ἐμοῦ λαβὼν 
φίλτατε. ναπδροβιιε Εν βανἀεῖιι5. Ρ. 408. [πὶ ορίἔοπια δὲ ἵνα Σοφο- 
κλεῖ δῶς παρ᾽ ἐμοῦ λαβὼν φίλτατε. Ν. 32. -- 37. οπὶ, (, 
Ψ, 832. ΧΚαλλιστόος (ἀξαῦυθοπιιβ. ἰδ τὶ καλλιστοῦς. Υ, 33, πρὸς --- 
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μητέρα, Κορώνη δ᾽ ἐπεχαλεῖτο τοὔνομα, 
᾿ Ἐὴ κ΄ τ» ᾿ ᾿ ᾿ 

85 διέλυεν ἡ 1 νάϑαιν᾽. ἐρωτηϑεῖσα δὲ Ὁ} 
’ ᾿ ΄ ᾿ φ, , ΒΩ 4, 

τί διαφέρονται, Τί γὰρ, ἔφησεν, ἀλλο πλὴν “ 
ἀλλ᾽ ἡ κορώνη, ϑάτερ᾽ ἐκείνη μέμφεται. ἰ 

͵ . ᾿ ζ » - 

Ἵππην λέγουδι τὴν ἑταίραν Θεόδοτον 
ἔχειν ἐραστὴν, τὸν ἐπὶ τοῦ χόρτου ποτὲ 

, « ) ) . - νι Ψ ἢ 

40 γενόμεγον., αὐτὴ δ᾽ ὀψὲ τῆς ὥρας ποτὲ 
εἰσηλϑὲν ἐπὶ χώϑωνα πρὸς τὸν βασιλέα 
«τολεμαῖον" εἰώϑει δὲ συμπίνειν ἀεὶ 
αὐτῷ. λέγει δ᾽ οὖν ὑστεροῦσα παρὰ πολὺ, 

νω γᾷ Ν 8 ὃ ΤΙτολεμαῖε, διψῶ. φησὶ, παππία, σφοδρα" 
9 2 ᾽ ΄ » 

45 αλλ ἐγχεέτω μοι τέτταρας χοτύλας ἔπειτ᾽ 
εἰς τὴν μεγάλην. ἕπειτεν. ὁ βασιλεὺς λέγει». 
Τὶς τὴν λεκάγην μὲν οὐν. δοκεῖς γάρ μοι πολὺν, 

Ἵππη, πάνυ χόρτον, φησὶ, καταβεβρωκέναι. 
, ᾽ , ᾿ ὔ ὸ 

Φρύνην ἐπείρα Μοίριχος τὴν Θεσπικὴν" 
50 χάπειτεν αἰτήσασαν αὐτὸν μνᾶν μίαν, - 

ὁ Μοίριχος, Μέγ᾽, εἶπεν. οὐ πρώην δύ ὁ Μοίριχος, Μέγ᾽, εἶπεν. οὐ πρώην δυο 
χρυσοὺς λαβοῦσα παριγένου ξένῳ τινί; 

ΠΙερίμενε τοίνυν καὶ σὺ, φησὶν, ἕως ἂν οὗ 

Θ νμενέσοι χαὶ τοσοῦτον λήψομαι. 
Ξ - ᾿ ᾿ " ν τ ΄ ᾽ὔ 

δδ δίχω λέγεται τὴν “γα, “ύυϑωνὸς τινος 
ΤΥ, ὙΊΦΙΣ ΄ γ} ὰ 

αὐτήν ποτ "απολιπόντος, Εὔαρδιν δὲ τὴν 

παχεῖαν ἀναλαβόντος, εἶτεν ὕστερον 

λοιδορουμένης οὁπι, Ῥ, Υ΄, 37. ἀλλ᾽ ἡ Ιαοορδῖαβ ν. 310. ἄλλη ΡΨῈ,. 
ϑάτερ᾽ Ἰασοῦβ᾽5, ϑ᾽ ἑταίρ᾽ ΒΡ͵ ϑ᾽ ἑτέρ᾽ ὙΠ, ΟὟ, 88. - 

48. Ἐλπιδεαε 5 Ρ. 1224, 49. ν τι ἶ 

δ88 0... 44, πωππία δομινϑῖση. ΤΥ παπία. Υ. 4. ἐγχεέτω 

ΔἈῸ οὐ δίδει. ἐγχέτω ΠΨΤ,, ἐγχείτω Ῥ. μοι τέτταρας ἈΒΡ 

μοί τις τέτταρας 1... μοι τις τέυσαρὰς Ὁ, τίς μον κοτύλες τέσσαρας 

Δ πισιδ ἢ τι5. ἔπειτ᾽ ΟΥ̓Ι,. ἔπειτα ἈΡ, εἴτα Ἐπιβέατηι5, ὁ παῖς [ἀ- 

οΟὈβίι 5. Ρ. 310. Ψ. 46. ἔπειτεν] Γὐ τὶ ἔπειϑ'᾽, γ΄. 49. ἐπείρα] 

ἐπήροα Ἔ,. 

89 οἱ. 50. κἄπειτεν 7 1υορ θαίαν κἄπειτα, κἄπειτ᾽ Ῥ. 

«αἰτήσασαν ΔΌΡΥ, αἰτήσασω 1. νιν 583. σὴ] σου Α. οὗ Ο. οὐ 

ὈΨν!,. ν. δά, βινιτιάσω ΒΡ, 58: Νιχὼ) τὴν νικῶ Β, τὴν 

ψιχὼ Ὁ. ν, δ0. πὔαρδιν Βοινν εἰρη. οὐϊεάο, εὐξρδὲν ΨΩ, εὐάρδην ἢ. 

Υ, 57. εἴε ἐν ΑΒι- ρος ἐβὲ φιοὰ ἀδάϊ εἶτεν, εἴτ᾽ ἐς ῬΨΤΏ, 

εἶϑ᾽ Ὁ, 
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μεταπεμπομένου ποϑ'᾽, ὡς ἔοικ᾽, αὐτὴν, λέει» 
πρὸς τὸν μετιόντα παῖδα, Πύϑων, φησὶ, 

ἃ 60 ἐπειδὴ τῶν ὑῶν ἐγένετο διάμεστος, 
ἐπ᾽ αἶγας οἷός ἐστιν ἀνακάμπτειν πάλιν; 

460. Μέχρι μὲν τούτων μνημονεύω τῶν ὑπὸ τοῦ ά- 
χωγος εἰρημένων. αὖ γὰρ καλαὶ ἡμῶν 41ϑῆναι τοσοῦτον 
πλῆϑος ἤνεγκαν ἑταιρῶν, περὶ ὧν ἐπεξελεύσομαι. ὅσον γε 
δύναμαι, ὅσον ὄχλον εὐανδροῦσα πόλις οὐκ ἔσχεν. ἀνέγραψε 
γοῦν ᾿Πριστοφάνης μὲν ὁ Βυζάντιος ἑκατὸν καὶ τριάκοντα 
πέντε, ᾿Απολλόδωρος δὲ τούτων πλείους, ὁ Γοργίας δὲ πλέο- 
νας, παραλειφϑῆναι φάσκοντες ὑπὸ τοῦ ᾿“ριστοφάνους 

ὁ μετὰ ἑταιρῶν πλειόνων καὶ τάσδε, τὴν Πάροινον ἐπικλη- 
ϑεῖσαν, καὶ ,Ιαμπυρίδα, καὶ Ευὐφροσύνην᾽ αὕτη δὲ ἣν 

γναφέως ϑυγάτηρ. ἄγραφοι δ᾽ εἰσὶν αὐτῷ ΙΜεγίστη, ᾿4γαλ- 
λὶς, Θαυμάριον, Θεόχλεια" αὕτη δ᾽ ἐπεκαλεῖτο Κορώνη" 
«Τηναιτόκυστος, “ἄστρα, Γνάϑαινα, καὶ ταύτης ϑυγατριδῇ 
Τναϑαίνιον" καὶ Σιχὴ, καὶ ΣΣυνωρὶς ἡ «Τύχνος ἐπιχαλου- 
μένη, καὶ Εὔκχλεια, καὶ Γρυμαία, καὶ Θρυαλλὶς, ἕτε Χί- 
βαιρα καὶ «Τἀμπάς. τῆς δὲ 1 ναϑαίνης ἤρα δεινῶς, ὡς 

καὶ πρότερον εἴρηται, Δίφιλος ὃ κωμῳδιοποιὸς, ὡς καὶ 
ἢ ἀυγκεὺς ὁ “Σάμιος. ἐν τοῖς ἀπομνημονε εὐμασιν ἱστορεῖ. ἕν 
ἀγῶνι. οὖν ποτὲ αὐτὸν ἀσχημονήσαντα σφόδρα ἀρϑῆναι 

ἐκ τοῦ ϑεάτρου συνέβη καὶ οὐδὲν ἧττον ἐλϑεῖν πρὸς τὴν 

Ψ. 88. ἔοικ᾽ ἔοικεν Β. ἔοικε Ῥ, Υ. 59. πύϑων, ἔφη, ἐπεὶ ἤδη τῶν 
ὑῶν ἐγένετο διάμεστος, ἐπὲ τὴν αἷγ᾽ οἷος ἐστὲν ἀνακάμπτειν πάλιν Ὁ, 
ν. 89. πύϑων ΑΒΡ, νῦν πύϑων ΥἹΙ,. φησὶ Β. , φη «4 πιμιία τος, 

8ὲ τοοίο ἀροορὶ, “« Ομ ιν ΟΡ. ἔφη ΡΥ... Ψιάρ δά ρΡ. 577 6. ν. 4. 

88 ἀ. Ψ. 60. ἐπειδὴ ἤδη τῶν ΑΒΡ, ἐπεί γε τῶν ΨΙ,. ἐγέγετο 
διάμεστος ΑΒΡ, διάώμεστος ἐγένετο ΨΓ.. Ψ. 61. ἐπ΄ αἶγας οἵος] 

ἐπειδὴ γιακιοῖος ἈΡ, ἐπειδὴ γιὰς οἷος Β, ἐπὶ τὴν αἷγ᾽ οἷος Ψ], οἷος ἐπὲ 
τὴν αἷγ᾽ Ῥογβοπυβ Μίβοθ δα, ᾿. 245. μὲν τούτων Δ μὲν οὖν 

τούτων ΡΎΤ,. ἀνέγραψμε 1,.. ἀνέγραφε ΒΡΥ. ἀπολλόδωρος δὲ 
πλείους καὶ ἄλλοι Ὁ. δὲ πλέονας] δ᾽ ἔτε πλέονας ϑ'σῃνν ΕἾ 5}. 

853 6. ϑυγατριδὴ] ϑυγατριδαὶ Β. Γρυμαία} γρυμεῖα Ἀ. γρα- 
μαία ΒΡ, γραμμιῆωῳ Ὑ]1Π,, οπι. Ὁ. Θρυαλλὶς} ϑουλλὶς Ὁ, 
“«Χίμαιρα] χείμαιρα Β, χαὶ πρότερον οἵη. Β͵ ὃ κωκῳδιοποιος 

Α, ὃ χκωμῳδοποιὸς ῬΥ͂Τ,, πὶ. (Ὁ. 

88 ἢ ἐν τοῖς ἀπομινηονεύμασιν οὐ. Β., εὐσχηκονήσαντα Ῥ. 
ΑὙβενακυ. ΠΠ᾿ 8ά 
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Τνάϑαιναν. χελεύοντος οὖν τοῦ Διφίλου ὑπονίψαι τοὺς 

πόδας αὐτοῦ τὴν 1 γάϑαιναν, ἡ δὲ, Τί γὰρ, εἰπέν, οὐκ 

ἡρμένος ἤχεις : σφόδρα δ᾽ ἣν εὔϑιχτος πρὸς τὰς ἀποχρί- 

σεις ἡ [νάϑαινα. καὶ ἄλλαι δὲ ἑταῖραε μέγα ἐφρόνουν 
5 [1 - » Ω , ν - ,ὔ 3. ἐφ᾽ αὑταῖς, παιδείας ἀντεχόμεναι καὶ τοῖς μαϑήμασε χρό- 

γον ἀπομερίζουσαι" διόπερ καὶ εὔϑικτοι πρὸς τὰς ἀπαν- 
κ84 τήσεις σαν. κατηγοροῦντος γοῦν ποτὲ “Στιλπωνος 1 λυχέ- 

ρας παρὰ πότον ὡς διαφϑειρούσης τοὺς νέους, ὡς φησι 

“Σάτυρος ἐν τοῖς βίοις, ὑποτυχοῦσα ῇ 1λυκέρα » Τὴν αὐ- 

τὴν, ἔφη; ἔχομεν αἰτίαν, ω «Στίλπων. σέ τε γὰρ λέγουσι 
διαφϑείρειν τοὺς ἐντυγχάνοντάς σοι; ἀνωφελῆ χαὶ ἐρωτικὰ 
σοφίσματα διδάσκοντα, ἐμέ τε ὡσαύτως. μηδὲν οὖν δια- 
φέρειν ἐπιτριβομένοις χαὶ κακῶς πασχοῦσιν 1) μετὰ φιλο- 

σόφου ζῆν ἢ ἢ ἑταίρας. (ς κατὰ γὰρ τὸν ᾿4γάϑωνα 

Γυνὴ τὸ σῶμα « . « δι᾽ ἀργίαν 
ψυχῆς φρόνησιν ἐντὸς οὐχ ἀργὸν φορεῖ. 

47. [ναϑαίνης δὲ πολλὰς ἀποχρίσεις ἀνέγραψεν ὁ 
“Τυγκεύς. παρασίτου γάρ τινος ὑπὸ γραὸς τρεφομένου χαὶ 
τὸ σῶμα εὖ ἔχοντος ., Χαριέντως γ » ἔφη, ὠ γεανίέσχε, τὸ 

σωμάτιον διάκεισαι. "" ---ς Τί οὖν οἴει, εἰ μὴ ἐδευτερο- 

κοίτουν;" --οὺς Τῷ λιμῷ ἂν, ἔφη, ἀπέϑανες. “ Παυσανίου 
δὲ τοῦ “άκχου ὀρχουμένου καὶ εἰς χάδον τινὰ ἐμπεσόντος, 
»Ὁ «άχκος, ἔφη. εἰς τὸν κάδον ἐμπέπτωκεν. “ ἐπιδόντος 
δέ τινος οἶνον ἐν τφυχτηριδίῳ μικρὸν καὶ εἰπόντος ὅτι ἐκ- 

καιδεχαέτης, 5. Μικρὸς γε, ἔφη, ὡς τοσούτων ἐτῶν. “ νεανί- 
ὅχων δέ τινων παρὰ πότον ὑπὲρ αὐτὴς τυπτόντων ἑαυτοὺς 

, .᾿ » Ἁ 

ἔρη πρὸς τὸν ἡττώμενον. . Θάρρει παιδίον" οὐ γαρ στε- 
ῤ « δ ; - 

φανίτης ὁ ἀγών ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀογυρίτης." ὡς δ᾽ ὁ τὴν μνᾶν 

οὖν] γοῦν Ἠ, ἐφ᾽ αὑταῖς ΔΑ. ἐφ᾽ ἑαυταῖς ΡΥΙ,. ἅπαν-- 

τήσεις ΑΒΟΙ, οἔ πιθπιδγαπας Οαβαυθοπὶ, ἀποχρίσεις ΡΥ, 

984 ἃ. τοῖς βίοις] τοῖς οι. Β. ὡς μηδὲν διαφέρειν Ὁ, 
μηδὲν] κηϑὲν Α, Ἀρδιοιὶθ γθυβὰβ. ὁπι. ( Υ, 1. Τπάᾶϊοανὶ 

Ἰαουῦπαμν. γυνὴ δὲ σώματος τοξία5. ἴθ Εχοογριϊβ Ρ. 437, γυνή τον 
σώματος ονδοηιι5 δὰ Αὐίβέορ!. ΝῸΒο5. 53. ἡ. 3. 

984. ". Χαρεντως γ᾽ δομνν εἰρη. χαριέντως τ᾿ Α. Ραγεϊουϊαπι οπι, 
ΟΡΥῚ,. οἴει) οἴη ΒΡ. ὀρχουμένου) ὄὁρτομένου ΒΡ), 

84 ο. ὡς 1,. ὃς ΡΥ. ἡττώμενον 1 κτώμενον Ῥ, μνῶν] 
“νὰν Α΄ αὐὸ βοϊοί, 
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τῇ ϑυγατρὶ δοὺς αὐτῆς, οὐδὲν ἔτι ἔφερεν; ἀλλ᾽ ἐφοίτα 

μόνον, .. Παιδίον, ἔφη; ὥσπερ πρὸς ᾿ππόμαχον τὸν παιδο- 
τρίβην μνᾶν δοὺς, οἴει. ἀεὶ φοιτήσειν ; Φρύνης δὲ πιχρό- 

τέρον εἰπούσης αὐτῇ, .. Ἐὲ δὲ λίϑον᾽ εἶχες :“ ἔφη .» “ἅἵἴπο- 

ψήσασϑαι ἄν σοι ἔδωκα. “ ἐτύγχανε δὲ ἡ μὲν αἰτίαν ἔχου- 
ἃ σα λιϑιᾶν, ἡ δὲ κοιλίαν προπετεστέραν ἔχειν. τῶν δὲ 
πινόντων παρ᾽ αἰτῇ βαλλομένων εἰς βολβοφακῆν, καὶ τῆς 
παιδίσχης ἐν τῷ καϑαίρειν εἰς τὸν κόλπον ἐμβαλλομένης 
τῶν φαχῶν, ἡ [νάϑαινα ἔφη .. Κολποφακῆν διανοεῖται 
ποιεῖν.“ ᾿Ανδρονίχου δὲ τοῦ τραγῳδοῦ ἀπ᾽ ἀγῶνός τινος, 
ἐν ᾧ τοὺς ᾿Επιγόνους εὐημερήκει, πίνειν μέλλοντος παρ᾽, 
αὐτῇ καὶ τοῦ παιδὸς κελεύοντος τὴν ]᾿νάϑαιναν προανα- 
λῶσαι, 

᾿Ολόμενε παίδων (ἔφη) ποῖον εἴρηκας λόγον; 
πρὸς δὲ ἀδολέσχην τινὰ διηγούμενον ὅτε παρα) γέγονεν ἀφ᾽ 

δ Ἑλλησπόντου, ᾿ Πῶς οὐν, φησὶν, εἰς τὴν πρώτην πόλιν 

οὐχ ἧχκες τῶν ἐχεῖ;““ τοῦ δ᾽ εἰπόντος,, Εἰς ποίαν:"ς, Εἰς 

Σίγειον" εἶπεν. εἰσελϑόντος δέ τινος ὡς αἰτὴν καὶ ἰδόν-- 

τος ἐπί τινος ἀγγείου φὰ, εἰπόντος τε,, μὰ ταῦτα [γά- 
ϑαινα, ἢ ἑφϑά;“ --- Ἔγχαλκα, ἔφη, παιδίον.“ Χαιρε- 
φῶντος δὲ ἀκλήτου ἐπὶ δεῖπνον ἐλϑόντος προπιοῦσα ποτή- 
ριον αὐτῷ ἡ νάϑαινα, ,,.4αβὲ, ἔφησεν, ὑπερήφρανε. "" χαὶ 
ὃς, .. Ἐγὼ ὑπερήφανος.“ --- ς, Τίς δὲ μᾶλλον, εἶπεν ἡ 
Τνάϑαινα, ὃς οὐδὲ καλούμενος ἔρχη; " --- Νιχὼ δὲ ἡ ΑἹ 
ἐπιχαλουμένη, φησὶν ὁ «Τυγκεὺς, παρασίτου τινὸς ἀπαντή:- 

σαντος λεπτοῦ ἐξ ἀρρωστίας .᾽ ὃς ἰσχνός “ ἔφη. ---εὖς, Τί 

γὰρ οἴει μὲ ἐν τρισὶν ἡμέραις χαταβεβρωκέναι; " --- , Ἤτοι 
τὴν λήχυϑον, ἔφη, ἢ τὰ ὑποδήματα. “ 

48, Μετάνειρα δὲ ἡ ἑταίρα, 4ημοκλέους τοῦ παρασί- 

“πὶ 

παιδοτρίβην] ποδοτρίβην Β. εἶχες; ἔφη δομννοῖση. 11θγὶ ἔφη εἶχες. 
84 ἀ. δευθοθαΐαγ βολβοφάχην δὲ κολποφάώχην. Ὑἱάο δα 11. ρ, 

[58 ". ᾿Ολόμενε] Ψαγβαπι δὰ ΒΟῥποο 5 Ἐρίθοποβ ἐδίαε Βταπο- 

κίας ν. 613. 

584 6. ἘΡΌΌΝΙ σίγιον Β. ὡς αὐτὴν ΑΒ. ἐς αὐτὴν ΡΥ. 

αὐτῷ ἡ Τνάϑαινα)] ἡ Τνάϑαινα οτι. Β. εἶπεν ἡ Τνάϑαινα) ἡ Τνά- 

ϑαινα οἵ. Β. ἡ αἷξ ὡς δ λυγκεὺς Β. ω 
84 ἢ, ὑποδήμκατις 1.. ὑπόματα ΑΒΡΥ͂, 10 Ὁ μαδο ΟἸπΐ558. 

μετάνειρα δὲ ΑΒΟ. δὲ οπι. ΡΥ]. 

84." 
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του, “Ταγυνίωνος ἐπίκλην, καταπεσόντος ἕν τινι χονιάματι, 
» Καὶ γὰρ σὺ, φησὶ, σαυτὸν ἔδωχας οὗ ψῆφοι εἰσίν." 
διαπηδῶντος δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πλησίον κλίνην, » Πρόσεχε, 
φησὶ, μὴ ἀνατραπῇς.“ τοῦτο ἱστορεῖ ᾿Ἡγήσανδρος. ᾿“Δριστό- 
δημος δ᾽ ἐν δευτέρῳ γελοίων ἀπομνημιονευμάτων, Τνά- 
ϑαιναν, φησὶ, δύο ἐμισϑώσαντο, στρατιώτης καὶ “μαστιγίαρ" 

ἀναγωγότερον οὖν τοῦ στρατιώτου λάχχον αὐτὴν εἰπόντος 
Πῶς, ἔφησεν. ἢ ὕτι δέν ποταμοὶ ἐμβάλλετέ. μοι, «ύχος 
χαὶ ᾿Βλεύϑερος,“ ἐπὶ δὲ τὴν ϑυγατέρα τῆς 1᾿ναϑαίνης 
πτωχῶν ἐραστῶν κωμαζόντων καὶ ἀπειλούντων χατασχά- 
ψεῖν τὴν οἰχίαν, ἐνηνοχέναν γὰρ δικέλλας χαὶ ἄμας, .. Εὲ 

ταῦτ᾽ εἴχεϑ᾽ ὑμεῖς, εἶπεν ἡ Ινάϑαινα, ἐνέχυρα ϑέντες τὸ 
μίσϑωμα ἂν ἀπεστείλατε.“ ἐμμελὴς δὲ ἦν πάνυ ἡ 1νά- 
ϑαινα χαὶ οὐκ ἀνάστειος φϑέγξασθαι" ἥτις καὶ νόμον 
συσσιτικὸν συνέγραψε, χαϑ'᾿ ὃν δεῖ τοὺς ἐραστὰς ὡς αὐ- 

τὴν χαὶ τὴν ϑυγατέρα εἰσιέναι. κατὰ ζῆλον. τῶν τὰ τοι- 
αὔτα συνταξαμένων φιλοσύφων. ἀνέγραψε δ᾽ αὐτὸν Καλ- 
λίμαχος ἐν τῷ τρίτῳ πίναχι τῶν νόμων καὶ ἀρχὴν αὐτοῦ 
τήνδε παρέϑετο »,Οδε. ὁ ψόμος ἴσος ἐγρά ἐφ καὶ ὅμοιος, 

στίχων τριαχοσίων εἴκοσι τριῶν. “ 
40, Καλλίστιον δὲς τὴν ἐπικληθεῖσαν Ττωχελένην, 

μαστιγίας ἐμισϑώσατο. ϑέρους δὲ ὄντος, ἐπεὶ γυμνὸς κατε- 
κειτο, τοὺς τύπους τῶν πληγῶν ἰδοῦσα »Πόϑεν οὗτοι; 

τάλαν.“ εἶπε. χαὶ ὃς ., Παιδὸς ὄντος μου ζωιιὸς κατεχύ- 

ϑη.““ ἡ δὲ .,4ηλαδὴ μόσχειος.““ Λενάνδρῳ. τῷ ποιητῇ 
δυσημερήσαντι καὶ εἰσελϑόντι εἰς τὴν οἰχίαν Γλυκέρα προσ-- 

διαπηδῶντος δ᾽ αὐτοῦ ΑΒΡΥ, διαπηδῶντος τοῦ αὐτοῦ 1. 
8 ἃ. ἀπομνημονειμάτων ὁπι. Β. οὖν] γοῦν Β. ἢ ὅτι 

δύο ποταμοὶ (ποταμὼ ΟἹ ἐμβάλλετόν μοι ὃ λύχος καὸὶ ὃ μαστιγίας Ὁ οέ 

Ἐππέδε 5 Ρ». 1349, 18. ἐμβάλλετε) ἔμβαλλε Β. λύκος ΒΡΙ,, 
λύκχος Υ͂. δικέλλας χαὶ ἅμας δοῦν εἰρη. διχέλλας ἄμας ΑΒΟ, δικέλ-- 
λας ἅμας ΡῚῚ Οαβαιθοιΐαιῖ. δικέλλας, ἀλλὰ ῬΨ, δικέλλας ἅμας. τί 

ἀλλὰ 1.. εἴχεϑ᾽᾽ ΑΒΟΙ.. "ἔχε ΡΥ. ἐνέχυρα ϑέντες ΑΒΟ. 
ἐνεχυρεϑέντες Ψ, ἐνεχυρασϑέντες Βα 51]. 10. 

580 Ὁ. ἀνάστειος] ἐνάστιος Β, ἀνάξιος Ρ. τὴν θυγατέρα ΑΒ, 

τὴν θην. ΡΥ͂Τ,. Καλλίμαχος] Ρ. 472. καὶ ὅμοιος ὁπ}. ᾿Ὁ. 

ἀἔχοσι τροιῶν} εἴχοσι καὶ τριῶν ἢ. 

85. ὁ. μόσχειος ΟΥ̓Ὶ». κόσχιος ΔΑΒΡ, εἰς τὴν οἰκίαν οπι. Β, 

1 λυκέρα] γλυκέρας ΒΡ, 
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πϑρχοσα γάλα παρεκάλει ῥοφῆσαι" ὁ δὲ »Οὺ ϑέλω“ 
εἶπεν. ἦν γὰρ ἐφεστηκυῖα γραῦς αὐτῷ. ἡ δὲ »“ποφύσα 

καὶ τῷ χάτω γρῶ." Θαὶς, ἐραστοῦ τινος αὐτῆς ἀλαζόνος 
ἃ παρὰ πολλῶν ποτήρια χρησαμένου, καὶ λέγοντος ϑέλειν 
ταῦτα συγχόψαι , ἄλλα δὲ χατασχευάσαι,, Δπολεῖς. ἔφη, 

ἑκάστου τὸ ἴδιον.“ -«“εόντιον χαταχειμένη μετ᾽ ἐραστοῦ, 
ἐπεισελϑούσης εἰς τὸ συμπόσιον 1] λυχέρας χαὶ τοῦ ἐραστοῦ 

αὐτῆς ταύτῃ μᾶλλον προσέχοντος, κατάστυγνος ἦν. ὡς δ᾽ 
ἐπιστρέψας ὃ γρέριβας αὐτὴν ηἠθώτησε τί λυπεῖται, ᾽ Η 
ὑστέρα μὲ λυπεῖ“ ἔφη. πρὸς «““αΐδα τὴν Κορινϑίαν ἐρα- 

στὴς ἀποσιρράγισμω πέμψας ἐκέλευε παραγίνεσθαι. ἢ δ᾽ 
6 »θὺ δύναμαι, εἰπε" πηλὸς ἐστί.“ Θαὶς πρὸς γράσωνα 
πορευομένη ἐραστὴν, ἐπεί τις αὐτὴν ἠρώτα, ποῦ πορεύεται, 
εἶπεν 

᾿ϊγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος. 
Φρύνη συνδειπνοῦσά θθ5 γράσωνι ἄρασα φορίνην »Ἵαβὲ, 
εἰπὲ, καὶ κατάτραγε." ̓ πέμψαντος δέ τιγος αὐτῇ τῶν γνω- 
ρίμων οἶνον χρηστὸν μὲν, ὀλίγον δὲ, καὶ λέγοντος τι 
δὲ ἑκαξτης᾽ ἐστὶ. Μικρὸς, ὡς πολλῶν ἐτῶν ᾿ ἔφη. ἕητου, μέ- 

γου δὲ ἔν τινι συμποσίῳ διὰ τίνα αἰτίαν οἱ στέφανοι χρή- 
μνανται, εἶπεν ., Ὅτι ψυχαγω) οὖσι.“ μαστιχίου δέ τινος 

γ μειρακιευομένου πρὸς αὐτὴν καὶ φαμένου πολλαῖς συμπε- 
πλέχϑαι, χαϑ᾽ ὑπόκρισεν ἐσχυϑρώπασεν. μέρη το ὐμράρα 
δὲ τὴν αἰτίαν. ,, ᾿θργίξομαί σοι; εἶπεν, ὅτι πολλὰς ἐχεις." 
φιλάργυρος δέ τις ἐραστὴς ὙΠΈΜΒΌΕΝ νὰβ αὐτὴν εἶπεν 

.»»Πφροδίσιον εἰ ὶ Πραξιτέλους. ἐς ἡ δὲ Σὺ δ᾽ Ἔρως Φειδίου." 

50, ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τῶν πολιτικῶν οἶδά τινας μνημο- 
γέύοντας αὐτῶν, 1) χατηγοροῦντας, ἢ ἀπολογουμένους, μνη- 
σϑήσομαι καὶ τούτων. “ημοσϑένης μὲν γὰρ ἐν τῷ χατὰ 

᾿Αποφύσα καὶ τῷ) ἀποφυσήσασα εἶπε τῷ Β. Θαϊς] λαῖς Ὁ. 

80 ἀ. γράσωνα οἴ γράσωνν δοῦν εἰσι, Τράσωνα ποπιθὴ ΡΓΟΡΥΪ πε 
Τασπιμέ ΟΥ̓, δὲ Ἐπυβίδα 5 ν. 1034, 22. ϑράσωνα Ῥ, ααϊ ἴῃ πιᾶι- 
δῖπο γράσωγα. 

8 6. ποῦ ΑΒΟ, πῆγ!],. τοῦ Ῥ, αὑὸ ἀοϊείο ἴπ ΠΥΡΊ 50 Γῖ- 

ῬΡίι πῆ- ἰγει  Ἑπτιρι 5. Μοάραθ ν, 1382. Ῥονβ, (852. 

Ἐ]μ51,) καὶ κατίτραγε] καὶ ἀρΙει δομννεῖρ,]ι. καὶ λέγοντος) 

χαὶ ον. Ρ, αἰτίαν οἷ. Ρ. κρήμνανται  κρήμανται Β. 

80 ἢ. Ζημοσθένης] Ρ. 610. μὲν γὰρ οπι. Β, 
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“Ἀνδροτίωνος “Σινώπης μέμνηται καὶ Φανοστράτης. χαὶ 

586 περὶ μὲν τῆς Σινώπης ἩΗρόδιχος ὃ Κρατήτειος ἐν ἕχτῳ 

Κωμῳδουμένων. φησὶν ὅτι Ἄβυδος ἐλέγετο διὰ τὸ γραὺς 

εἰναι. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς ᾿Αντιφάνης ἐν ᾿ἀρχάδι καὶ ἐν 

Κηπουρῷ, ἐν ᾿Αχεστρίᾳ, ἐν Δλιευομένῃ,, ἐν Υεοττίδι,, καὶ 

Ἄλεξις ἐν Κλεοβουλίνῃ καὶ Καλλικράτης ἐν Μοσχίωνι. περὶ. 
δὲ τῆς Φανοστράτης ἀἱπολλύδωρός φησιν ἐν τῷ περὶ τῶν 
᾿4ϑήνησιν. ἑταιρίδων. ὅτι Φϑειροπύλη ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδή- 

περ ἐπὶ τῆς ϑύρας ἑστῶσα ἐφϑειρίζετο. ᾿“Ὑπερίδης δὲ ἐν τᾷ 

χατὰ ᾿»ρισταγόρας φησὶ .» Καὶ πάλιν τὰς ἀφύας χαλρυ,- 

Ῥ μένας τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκαλέσατε."“ ἑταιρῶν ἐπωνυμία αἕ 

ἀφύαι, περὶ ὧν ὁ προειρημένος. ᾿πολλόδωρός φησι υὥτα- 

γόνιον καὶ ᾿ἄνϑις ἀδελιραί. αὗται ᾿“φύαι ἐκαλοῦντο, ὅτι 
καὶ γε 'χαὶ καὶ λεπταὶ οὔσαιν τοὺς ὀφϑαλμοὺς μεγάλους 

εἶχον." ᾿ΑἸντιφάνης. δ᾽. ἐν. τῷ “περὶ ἑταιρῶν Νικοστρατίδα 

φησὶν “Ἰφύην χκληϑῆναι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ὁ δ᾽ αὐτὸρ 

“Ὑπερίδης ἐν τῷ χατὰ Μαντιϑέου αἰκίας περὶ 1᾿λυχέρας. 

τάδε λέγει ἄγων Τλυχέραν τε τὴν Θαλασσίδος. ζεῦγος. 
ς ἔχων.“ ἄδηλον εἰ αὕτη ἐστὶν ἡ “Ἰρπάλῳ συνοῦσα" περὶ ἧς 
φησι Θεόπομπος ἐν τοῖς περὶ. τῆς Δίας ἐπιστολῆς ὅτι 

μετὰ τὸν τῆς Πυϑιονίχης ϑάνατον ὃ “Ἄρπαλος μετεπέμ- 

ψατο τὴν 1 λυκέραν ᾿ϑήνηϑεν" ἣν χαὶ ἐλϑοῦσαν. οἰχεῖν 

ἐν τοῖς ἈΠ ΕΡΕΝ τοῖς ἐν Ταρσῷ, καὶ προσχυνεῖσϑαι ὑπὸ 
τοῦ πλήϑους, βασίλισσαν προσαγορευομένην " ἀπειρησιίϑαί 

τε ἐπὶ πᾶσι μὴ στεφανοῦν “Αρπαλον, ἐὰν μὴ καὶ 1 λυκέραν 

580 ἃ. Κρατήτειος δου ὈΔΕῸΡ «Κρατήτιος. ἐν αἀά, ΑΒ. 

οπι. ΡΥΊΙ,. ἕχτῳ) ς Β, γ Ἠατγροογαξῖο πὶ Σινώπη. "᾿Αβυδος) 

ἄβυδης Β. ἐλέγετο ΑΒΟ εὲ Ἠανροογαίίο. ἐκαλεῖτο ΡΥ͂Τ,, 
αὐτῆς καὶ ἀντιφάνης ἀρκάδι καὶ κηπουρῷ καὶ ἀκεστρίᾳ καὶ ἁλιευομένῃ 

καὶ νεύττιδι καὶ --- Β. ἐν ᾿Αρχάδι ᾿Αρχαδίκ ᾿ἰᾶθο [Ἀθ 18 ἀϊοϊευΓ 

Χ. ρν. 444 ". ἐν “«Αλιευομένη] Ὑ1Π|. ν. 338 ἔν. 12. Ἱγεοττίδι 

Ι.. νεόττιδι ΒΡ, δοσαπία οᾶγες Υ. ἐν τῷ κατὰ] ἐν τῷ καὶ Β. 

580 Ρ. «“Σταγόνιον] στραγόνιον Ῥ, καὶ λευχαὶ] καὶ οπι. Β. 
ἀφύην ΒΒ, Βουθοθαίαν ᾿φύαν. αἰχίας ΑΒ. αἰτίας ΡΠ, 

τάδε οι. ἢ, ἄδηλον εἰ 1]... εἰ ὁπ. Υ, 

᾿580 ο. ἡ ἁρπάλῳ Β. Ἰνοροθαίυν ἡ παρ᾿ ““ρπάλῳ. συνοῦσι 
ΑΒ. συνοιχοῦσα ΨΤ,., 1π Ο πᾶεδο οπ 1588, ἐπὶ πᾶσι) ἐπὶ οπι. (, 

ἐὰν μὴ ἐὰν δὲ μὴ Ῥ. 
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στεφανῶσιν. ἐν ἹῬωσσῷ δὲ καὶ εἰχόνα “χαλκῆν αὐτῆς ἰστά- 

ναΐν τολμῆσαι παρὰ τὴν ἑαυτοῦ. τὰ ὅμοια, δὲ εἴρηκε καὸ 
ἀ Αλείταρχος ἐν ταῖς περὶ ᾿ἀλέξανδρον ἱστορίαις. ὁ δὲ γρά- 
ψας τὸν ᾿4γῆνα τὸ σατυριχὸν δραμάτιον, εἴτε ΠΠύϑων 

ἐστὲν ὃ Καταναῖος, ἢ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος, φησὶ 

Καὶ μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν “Αρπαλον 
αὐτοῖσι τῶν ᾿Δγῆνος οὐκ ἐλάττονας 
σίτου παραπέμψαι χαὶ πολίτην γεγονέναι. 

8. Τλυκέρας ὁ σῖτος οὗτος ἦν" ἔσται δ᾽ ἴσως 
αὐτοῖς ὀλέϑρου κοἰχ ἐξοίφος ἀρραβῶν. 

8 51 «Τυσίας δ᾽ ἐν τῷ πρὸς «Ταΐδα, εἴ γε γνήσεος ὃ 
"λόγος, τούτων μνημονεύει . Φιλύρα γέ τοι ἐπαύσατο πορ- 

ψευομένῃ ἔτι γέα οὐσα χαὶ “Σχιώνη χαὺ ᾿Ἱππάφεσις χαὲ 
Θεόχλεια χαὶ Ψαμάϑη καὶ «1αγίσχα καὶ "Ανϑεια.““ μήποτε 
δὲ δεῖ γράφειν ἀντὲ τῆς Αἀνϑείας "Ἄντειαν. οὐ γὰρ εὑ- 
ρίσκομεν. παρ᾽ οὐδενὶ ᾿Δνϑειαν ἀναγεγραμμένην ἑταίραν, 
ἀπὸ δὲ ̓ Αντείας καὶ ὅλον δρᾶμα ἐπιγραφόμενον, ὡς προεῖ- 
πον, Εὐνίχου ἢ Φιλυλλίου. "Ἄντεια ἐστί. χαὶ ὁ τὸν χατὰ 
Νεαίρας δὲ λόγον γράψας μνημονεύειν αὐτῆς. ἐν δὲ τῷ 

γ κατὰ Φιλωνίδου βιαίων ὃ “υσίας, εἰ γνήσιος ὁ λόγος, καὶ 
Ναΐδος τῆς ἑταίρας μέμνηται: κἀν τῷ πρὸς Μέδοντα ψεῦ- 

δομαρτυριῶν ᾿Αἰντικύρας. ἐπώνυμον δέ ἐστι τοῦτο ἑταίρας" 

ἹΡωσσῷ) ῥωσῷ Ὁ. ῥώσσῳ Ῥ. ἱστώναν (αβαυθοπὴ5. ἑστάώνα: ΡΥ͂],. 
στῆσαι ἐτόλμησε Θ5ὲ ἴῃ δρΡ᾿ΓΟΠΙ6. παρὰ τὴν Β οἵπὶ (ἀβαυθοπο. 

παρ᾽ αὐτὴν ΡΥΙ,. 
586 ἃ. ᾿4γῆνα ϑοιυνοῖρῃ. ἄγηνα ΡΎΤ,, [ἢ δρὶξοπεθ ἐθέυϑ [0615 

ΟΠ ΑΞ ΕΈ5, Ῥνίδοπβ γΘΓΒῚ5 τοροῦς ν. 590 ἃ. Υ. 2. τῶν ἈΒ 
εἰ 896. τόνων ΡΥΙ,. ἐλάττονας ἰδεῖ ἐλάττονος. Οογγοχῖς (ὰ- 

ΒΔῸθθηι5 οχ 590. υδὶ ἐλάσσονας. Υ, 8. παραπέμψαι) διαπέμψαν 

890. Ψ. 4. ἔσται ἐστὶν 8906. Ὑ-. 8. αὐτοῖς} αὐτοῖσιν 590, 
κοῦχ] καὶ οὐχ Β. 

586 6. “υσίας Ἐνδᾶρπι. Ρ. 23. οᾶ, Βοἶβίκ. Ἐοροίϊεαγ Ρ. 592 ὁ 
“Ἱππάφεσις] ἱππάφευσις Β. λαγχίσκα ΑΒ εὐ 592. λαγνίοκα ΡΥ ΤΩ. 
"Αντειαν ἄντιαν ΑΒ, ᾿Αντείας) ἀντίως ἈΒ. Φιλυλλίου] 

φιλίου Β. ἄντειοἢ ἄντια Β. κατὰ ἹΝεαίρας] ν. 135 ᾿' 

580 {. «Τυσίας Ενάρηι. ἡ. 33. Οοηΐ, ἰηὔγα Ρν. 592 ο. κἀν 
τῷ ΑΒ. καὶ ἐν τῷ ΡΥῚΙ,. ψευδομαρτυριῶν ΡΊ,. ψευδομαρτυρῶν Ψ', 

᾿Αντικύρας ἀἀά᾽!άδταπε δοδιν οἶβη. δε αι ο 5, ΝΌμ. ἀπὶ- 

νδάνοτεις ἀοξεοξςυπι Θρ (0 Π165 διισίοῦ,, 4πἰὶ ᾿ΐα βουῖρδιε, ὅτε γαΐδε τὴ 
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τὸ γὰρ κύριον ἦν ἴα, ὡς ᾿Αἠντιφάνης εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ 
ἑταιρῶν, ᾿Αἰντίχυραν αὐτὴν φάσχων χληϑῆναι, ἤτοι ὅτι 
συνέπινε παραχινοῦσι καὶ μεμηνόσιν ἢ ὅτε αὐτὴν ἀναλα- 
βὼν ὃ ἰατρὸς Νικόστρατος καὶ ἀποϑνήσχων χατέλιπεν αὐτῇ 
πολὺν ἐλλέβορον, ἄλλο δὲ οὐδέν. χαὶ “υκοῦργος ἔν τῷ 
κατὰ «“Τεωχράτους ὶρηνίδος ἑταίρας μέμνηται ὡς ἑταιρού.. 

587 σης τῷ «Δεωχράτει. Νναννίου δὲ ᾿Υπερίδης μνημονεύει ἐν 
τῷ χατὰ “Πατροκλέους. αὕτη δὲ ὅτε ΑΞ ἐπεκαλεῖτο προεί- 
πομὲν διὰ τὸ Θαλλὸν τὸν κάπηλον ἐξαναλῶσαι. ὅτι δὲ 
ϑαλλῷ χαίρουσιν αἱ αἶγες, διόπερ οὐδ᾽ εἰς ἀκρόπολιν 

ἄνεισι τὸ ζῶον, οὐδ᾽ ὅλως ᾿ϑηνᾷ ϑύεται διὰ τοῦτο, 
ἄλλος ἔσται λόγος. ἀλλὰ ὃ γὲ «Σοφοκλῆς ἐν “Ποιμέσιν ὅτι 

ϑαλλοφαγεῖ τὸ ξώον φησὶν οὕτως 

᾿Εωϑινὸς γὰρ πρίν τιν᾽ αὐλητῶν ὁρᾶν, 
ϑαλλὸν χιμαίρᾳ προσφέρων νεοσπάδα, 
εἶδον στρατὸν στείχοντα παρ᾽ ἁλίαν ἄχραν. 

μνημονεύεε τῆς Νιαννίου καὶ "“ἴλεξις ἐν Ταραντίνοις οὕτως 

Νάννιον δὲ Ἡνριν κα 
ἐπὶ τῷ Διονύσῳ. 

χωμῳδῶν αὐτὴν ὡς ̓ μέϑυσον. Μένανδρος δ᾽ ἐν Ψευδηρα- 

κλεῖ φησιν 

ι 

Οὐκ ἐπείρα Νιάννιον ; 
᾿“ντιφάνης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἑταιρῶν ., Προσχήνιον (φησὶν) 

ἑταίρᾳ ὃ ἰατρὸς νικόστρατος, ὃ ταύτην ἀναλαβὼν, ἀποϑνήσκων κατέλιπε 

πολὺν ἑἱλλέβορον, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. Οὐκ] δου θδΐαγ οἵα. οἵα Ῥ, 
"Αντιφάνης  ἀριστοφάνης ΒΡ. Οοπῇ, ν». 507 ἃ. οεἔ δὰ 588 Ρ". χαὸ 
ἀποθνήσκων καὶ ἔονέα8886. ἀοϊδηάιιπι, ἐλλέβορον] δου θοθαξαγ 
ἑλλέβορον. ἐν τῷ χατὰ “εωχράτους] Ῥι 150, 1. ΗΒε, 

587 ἃ. ναγννίου ΑΒ. (νάνιον 50] ξατσ κῃ. Ὁ) οοηδοπεϊοπές Ηδτρο- 

ογδίίϊοπθ ἴῃ ΓΝάννιον. φιχοῦς Ὑ1., ναννίου ρῬαποί8 Βαθηοίδέιπι οἶα πι 

Ῥ, ουϊι8 ΠΙΔΓΡῸ νιχοῦς ργᾶθθοί. Ὑιά6 ἃπηοξαςοποπι, μνημονεύεν 
οἱ. Β. αἱ αἴγες 1 αἱ οπι. Β. ἐν 1ΠΠοιμέοιν} ἘΕΤ. 8. Ρ, 044, 
Λεξαμε οἰΐαπι ΗἨδγροογδέϊο 1. 1. Τοέιπι Ἰοοὰπι Οπιϊδὶξ ΘΡΙ [0 ΠῚ6. 

ΜΟῚ. γὰρ οπι. Β. Υ. 2. χιμιαίρᾳ] χειμαίρα Ἐ,, ψεοσπάδα Οἂ- 
αι θοηι5. νεὸς παῖδα ΑἹΡ. νέος παῖδα Β. νεὺς πόδα 1. 

587 ". Υ. 3. εἶδον 1, ἔδον ΑΒΡ, παρ᾽ ἁλίαν ΡΥΤ,, παρά- 
λιαν Β΄. παραλίαν Βιεαποϊκίαϑ, μνημονεύειν τῆς ΗΨΤω, μνημονευτὴς 

ἈΒ,. οὕτως οὁπι. Β. μέϑυοον ῬΨῚ,. μέϑυοσσαν Α. μέϑυσοών Β. 

Ομλδῖε αθο δρίτοπιθ. Μένανδρος Ῥ, 183. δ᾽ ἐν οπι. . 

ἐπείρα ἐπῆρα Ἐ. ᾿ΑΙντιφώνης ΡῬαποί5. διιάπισξιπι ἴῃ Ρ, 
οὐ 8. ἢν πιᾶρσίπο ἀριστοφάνης Βουρέιηι οδέ, δ᾽ ἐν] δ᾽ οπι. αὶ 
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ἐπεκαλεῖτο ἡ ΙΝάννιον, ὅτε πρόσωπόν τὲ ἀστεῖον εἶχε χαὶ 
ἐχρῆτο χρυσίοις χαὶ ἱματίοις, πολυτελέσι, ἐχδῦσα δὲ ἦν 
αἰσχροτάτη. ἣν δὲ Κορώγη τῆς ΓΝαννίου πε μήκο τὸ τῆς 

Τήϑης ἀναφέρουσα ἐχ τριπορνείας ὄνομια. “ χαὶ ΝΝΜεμεάδος. 
ο δὲ τῆς αὐλητρίδος ὙὙπερίδης μνημονεύει ἐν τῷ κατὰ 11α- 

τροχλέους. περὶ ἧς ἄξιον ϑαυμάζειν, πῶς περιεῖδον ᾿41ϑηναῖοι 
οὕτω προσαγορευομένην τὴν πόρνην, πανηγύρεως ἐνδοξο-: 
τάτης ὀνόματι κεχρημένην" χεχώλυτο γὰρ τὰ τοιαῦτα τίϑε- 

σϑαι ὀνόματα οὐ μόνον ταῖς ἑταιρούσαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς 
ἄλλαις δούλαις, ὡς φησι Πολέμων ἐν τοῖς περὶ ἀχροπόλε ὡς. 

52. Καὶ ᾿Ωχίμου δὲ τῆς ἐμῆς, ὡς σὺ φὴς Κύνουλκε, 
καὶ Ὑπερίδης μέμνηται ἐν τῷ χατὰ «“Ιρισταγόρας δευτέρῳ 

ἃ λέγων οὕτως »»᾽ Ξστε «Ταὶς μὲν ἡ δοκοῦσα τῶν πώποτε 
διενηνοχέναι τὴν ὄψιν. καὶ ᾿Ὥχιμον καὶ Μετάνειραν. ςΝι- 
κόστρατος δὲ, ὁ τῆς μέσης κωμῳδίας ποιητὴς, ἐν Πανδρόσῳ 

οὑτωσὶ λέγων 
Ἐπειτα τῆς αὐτῆς ὁδοῦ πρὸς ᾿ΑἸερόπην 
ἐλθοῦσα πέμψαι στρώματ᾽ αὐτὴν αὐτίκα 
κέλευε καὶ παρ᾿ ᾿Ὥκιμον χαλκώματα. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν Κόλακι τάσδε καταλέγει ἑταίρας 
6 Χρυσίδα; Κορώνην, ᾿Αντίκυραν, ᾿Ισχάδα, 

καὶ ΙΝαννάριον ἔσχηχας ὡραίαν σφόδρα. 

Φιλέταιρος ἐν Κυναγίδι 
Οὐχὶ Κερκώπη μὲν ἤδη γέγον᾽ ἔτη τρισχίλια, 
ἡ δὲ Διοπείϑους ἀειδὴς Τέλεσις ἕτερα μυρία; 

χρυσίοις Μοϊποἰκίαβ Οοπιηιθηίαξέ, τι ἰβοθ! απ, 1. Ρ. 44. Τ,656- 
Βαΐξαγ χρυσέοις, καὶ ἱματίοις] καὶ ὁπ, 6. κορώνη ΡΥ͂Ι,, κορώ-- 

γῆς ΑΒ. Ἰγαννίου) ἀννίου Β. Τήϑης) τηϑῆς ἈΡ. 
87 6. Ἰγεμεάδος) νεμετάδος Β. αὐλητρίδος] αὐλητρίας Β. 

ὑπερίδης ΑΟ. ὑπερείδης ῬΎΨΤ.. οὕτω] οὕτως ΒΡ. ὑπερίδης ΔΒ. 

ὑπερείδης ΡΥΤ,, Ἡνρουϊα, ΝΙοοβίγαει, Μοπαπᾶγὶ ἐδβεϊπιοηία 
ὁ). Β, ᾿Αρισταγόρας δευτέρῳ) ἀριοταγόραν β' Β. Οσοπῖ, δὰ Ρ. 888 ο. 

87 ἀ. οὕτως οπι. Β. Μετάνειραν] μετάνειρα δι ΘΙ 5ἢ. 
οὑτωσὶ οπι. Β. λέγων λέγει Β. Υ. 1. ΓἜπειτα] ἐπὶ τὰ Β. 

Ὑ. 2. αὐτὴν αὐτίκα χέλευε χαὺ ἸΔοοῦΒ᾽ι5, ΓἰθΥΙ αὐτὴν χέλευ᾽ ἔφη καὶ 

Μένανδρος) 102, δ᾽ ἐν οπι. Β. τάἀσδε καταλέγεο 

ἑταίρας οπι. Β. 

587 6. ναννάριον ΔΒ. νῴνγιον ΒΥ͂Τ,, ἐν οἱ, Β, χυναγίδο 
ΒΒ, χυναιγίδι ῬΥΨ],. “υνηγίδε Βομινεἰσα. δἀϊέῖο, Ψ. 1. γέγον᾽, 
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Θεολύτην δ᾽ οὐκ οἶδεν οὐδεὶς ὅτε τὸ πρῶτον ἐγένετο. 
οὐχὶ «αὶς μὲν τελευτῶσ᾽ ἀπέϑανεν βινουμένη; 

5 ᾿Ισϑμιὰς δὲ καὶ Νέαιρα χατασέσηπε καὶ Φίλα. 
Γ' Κοσσύφας δὲ καὶ {: αλήνας καὶ Κορώνας οὐ λέγω: 

περὶ δὲ Ναΐδος σιωπῶ, κὐνημενὲ γὰρ οὐχ ἔχει. 
Θεόφιλος Φιλαύλῳ 

Τοῦ μή ποτ᾽ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς “αΐδα 

φερόμενον, ἢ Μηκωνίδ᾽, ἢ «Σισύμβριον, 
ἢ Βάραϑρον, ἢ Θάλλουσαν, ἢ τούτων τινὰ 
ὧν ἐμπλέχουσι τοῖς λίνοις αὲ μαστροποὶ, 
ἢ). Ναννάριον, ἢ “Μαλϑάχκην. 

58. Τοσαῦτ᾽ εἰπὼν μετά τίνος. τροχιλίας ὃ Μυρτίλος, 

588 Μη τι τοιοῦτον ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι, ἔφη, οἱ καὶ πρὸ τῶν 
“Τδονιχῶν καλουμένων αὐτοὶ τὸν τῆς ἡδονῆς τοῖχον ὑπο- 

σχάπτοντες, ὡς που ὁ ᾿Ερατοσϑένης φησί. κἀμοὶ μὲν τὰ 
χαλὰ τῶν ἑταιρῶν ἀποφϑέγματα πεπεράνϑω μέχρε τού- 

των" ἐπ᾽ ἄλλο δ᾽ εἶδος μεταβήσομαι λόγων. καὶ πρῶτόν 
γε μνησϑήσομαν τοῦ φιλαληϑεστάτου ᾿Επικούρου" ὅστις β 

ἐγκυκλίου παιδείας ἀμύητος ὧν ἐμακάριξε χαὶ τοὺς ὁμοίως. 
αὐτῷ ἐπὶ φιλοσοφίαν παρερχομένους, τοιαύτας φωνὰς προϊέ- 
μένος »)Ιακαρίζω σε, ὠ οὗτος, ὅτι ,αϑαρὸς πάσης αἰτίας 

ν ἐπὸ φιλοσοφίαν ὥρμησας.“ ὅϑεν αὐτὸν καὶ ὁ Τίμων φησὺ 

Τραμμαδιδασκαλίδην ἀναγωγότατον ζωόντων. 

Ῥιουβοῦυβ δή Μοορτὶπ Ρ. 112. γέγονεν Ὁ. γεγόνει ῬΥ͂Τ,. ν" ἃ, 
οὐκ δαἀάϊαϊε ΤΔοΟ 508. Υν. ὅ. ὁ. ᾿᾿Ισϑμιὸς --- Κοσσύφας δὲ ἀτοθ5- 
Βουιπε οχ ΑΒ εὲ οὐάϊοο Βδγποβδίαηο ἰπ βοοάϊβ Οἀβαιθοπὶ. οἷν, ΡΥῚ, 

Θυϊησαθ ΡΥΙογὰ γϑῦθὰ οἰΐαπιὶ Ο βουνανϊξ. ἐσϑμιὸς δὲ νέμεα χα- 

τασέσηχε οοὔθχ ἘΔΓΠ βίη. ΨΦίλα. Κοσσύφας δὲ δον οῖση. φίλα- 
χος. σύφας δὲ Δ, φύλακος, σύφας δὲ Β, φύλακος ουφεὺς δ᾽ οοάεχ "αι- 
ΠΟΒΙΔΠΕ5, 

587 ΓΟ. 6. καὶ Γαλήνας --α οὐκ ἔχει οπν. (Ὁ. γαλήνας ΡΥ. 

γαλεῖνας ΑΒ. γαλύνας Βα51:}. 1.. Γαλίνη ἀρυὰ Ηφδνοίαπι βογιδίευν. 
ΕΝ, 4. λίνοις δοῦν οἷσῃ. ὐθγὶ λύϑοεις. Νν. ὃ. Ναννάριον 

Μεϊπο κί δὰ Μοπαπάνιμ ν. 102, νάνμεον ΕΥ.,, γναύσιον ΑΒ, 

μαλϑάχην ΒΡΨΠ,, καλαϑάκην Αι 

6588 ἃ. τὸν τῆς ἡδονῆς τοῖχον ὑποσχάπτοντες, ἐρατοσϑένης ἴφη Ὁ. 

ἐρατοσϑένης ΒΟ. ἐραοϑένης ΡΥῚ,, αἰτίας) παιδείας δοινν Εἰ κῃ, 

588 Ὁ, ῬΙΠΙΘΗΐ5 γογδαιαι Ομ ἶδῖξ ορίοπιθ, Αξέα!ε ΠΊο θη 65 δ 6 Υ- 

εἰ. Ν, 3. ὍὈῚ γραμμοδιδασκαλίδην Βογιρἕαπι. 
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οὗτος οὖν ὁ ᾿Επίχουρος οὐ “εόντιον εἶχεν “ἐρωμένην. τὴν 
ἐφ᾽ ἑταιρείῳ διαβόητον. γενομένην; ἡ δὲ οὐχ, ὅτε φιλοσο-. 
φεῖν ἤρξατο, ἐπαύσατο ἑταιροῦσα, πᾶσί τὲ τοῖς ᾿Επικου- 
ρείοις συνῆν ἐν τοῖς κήποις, ᾿βπικούρῳ δὲ καὶ ἀναφανδόν" 
ὡστ᾽ ἐχεῖνον πολλὴν φροντίδα ποιούμενον αὐτῆς τοῦτ᾽ 
ἐμφανίζειν διὰ τῶν πρὸς ἽΒρμαρχον ἐπιστολῶν. 

54. «“αΐδος τε τῆς ἐξ Ὑχχάρων ( πόλις δ᾽ αὕτη “Σι- 

κελιχὴ, ἀφ᾽ ἧς αἰχμάλωτος γενομένη ἥχεν εἰς Κύρινϑον, 

ὡς ἱστορεῖ Πολέμων ἐν τῷ ἕχτῳ τῶν πρὸς Τίμαιον" ἧς 

χαὶ Αρίστιππος. ἤρα. καὺ Δημοσϑένης ὁ ῥήτωρ Διογένης 

τε ὁ χίων" ἡ καὶ, “φροδίτη ἡ ἕν Κορίνϑῳ ἡ ΜΜελαινὶς 

καλουμένη, νυχτὸς ἐπιφαινομένη ἐμήνυεν ἐραστῶν ἔφοδον 

πολυταλάντων) οὐχ “Ὑπερίδης μνημονεύει ἐν τῷ κατὰ ᾿άρι- 
σταγόρας. «δευτέρῳ : ̓Απελλῆς δὲ ὁ ζωγράφος ἔτε παρϑένον 
οὐσαν τὴν «Δαΐδα ϑεασάμενος ἀπὸ τὴς Πειρήνης ὑδροφο-. 

ροῦσαν, καὶ ϑαυμάσας τὸ κάλλος ἤγαγέ ποτὲ αὐτὴν εἰς 

ἁ φίλων συμπόσιον. χλευασάντων δ᾽ αὐτὸν, τῶν ἑταίρων ὅτι 

ἄνϑ' ἑταίρας παρϑένον εἰς τὰ συμπόσιον ἀγάγοι , Μὴ 
ϑαυμάσητε, εἶπεν, ἐγὼ γὰρ αὐτὴν εἰς μέλλουσαν ἀπόλαυσιν 
μετ᾽ οὐδ᾽ ὕλην τριετίαν χαλὴν δείξω." τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
“Σωκράτης ἐμαντεύσατο περὶ Θεοδότης τὴς ̓ 4ἀ'ϑηναίας, ὡς 
φησι «Ξενοφῶν ἐν ᾿Α“πομνημονεύμασιν Ὅτι δὲ καλλίστη 
εἴῃ καὶ στέρνα κρείττω λόγου παντὸς ἔχοι ἔλεγέ τις. ἐτέον 

οὖν] γοῦν ΒΞ ὃ ἐπίκουρος Β. ΑΒθογαΐ δ᾽, ἐφ᾽ Β. δου θοθαίαν ἐπὶ, 
ὅτε] ὅτι Β. ᾿Επικουρείοις} ἐπικουρίοις Β, ἀναφανδὸν] ἀνφανδὸν Β. 

“Ἔρμαρχον ΨΙΠΟΙδοπιβ ἴθ Απουοεῖβ γ0]. ΠΡ. 159. ΡΥ ἕρμαχον. 
ὅτι λαὺς ἐξ ὑκκάρων, πόλεως σικελικῆς, ΜΡ γενόμενος ((ΟΥΓ. 

γενομένη), ἧκεν εἷς χόρινϑον, φησὶ πολέμων. ἧς καὶ ἀρίστιππος ἤρα, καὶ 
δημοσθένης ὃ ῥήτωρ, διογένης τε ὃ κύων. ἡ καὶ ἀφροδίτη -- ον 
ἐραστῶν ἔφοδον πολυταλάντων. ἀπελλῆς δὲ ὃ ζωγράφος --- ΓΟ, 

88 ο. ἐν τῷ ἕκτῳ ἐν ςἽ Β. μελαινὶς ΑΒΟ. μελανὶς ΡΥΠ,. 
οὐχ ΑΒ. οὗ ΡΥΙ,. ᾿,γπερίδης ΨΜιά6 Ρ. 587 ἃ, 

σταγόρας δευτέρῳ] ἀρισταγόραν βῶ Β, 

ἐχ δρίοπιθ, αυὰθ παρϑένον ἔτι οὖσαν. 

᾿ήρι- 

ἔτι) ὅτε ΡΥ͂Ὶ,, Οοτγιθοίΐαηι 

88 ἃ. χλευασάντων --- συμπόσιον οπι. Ρ. εἷς τὸ συμπόσιον 
ἀγάγοι) ἀγάγοι εἰς τὸ οὐυμπόσιον Β. ξενοφῶν ἐν ΑΒ. ἐν οπι. ΡΥΨῚ!,, 

ἐν ᾿ἀπομνημονεύμασιν] Ἡ], 1. ΧΟΠοΟρΠοπεῖβ ἐοϑεϊπιοηΐο οᾶτεξ 
ΘΡ τοπη6. ἔλεγέ τις δοῦν οἴ σἢ. ὐρδὴν τε ΑΒ. ἔλεγε τε Ῥ. ἔλεγε Ψ1μ- 
Ἀρυὰ Χρπορποπέθην οδὲέ μνησϑέντος αὐτῆς τῶν πὰρόντων τινὸς καὶ 
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ἡμῖν, ἔφη, ϑεασομένοις τὴν γυναῖκα" οὐ γὰρ δὴ ἀκούσασιν 

ἔστι κρῖναι τὸ χάλλος."" οὕτω δ᾽ ἦν ἡ «Δαὶς καλὴ ὡς χαὶ 

ε τοὺς ζωγράφους ἐρ χομένους πρὸς αὐτὴν ἀπομιμεῖσϑαι τῆς 
γυναικὸς τοὺς μαστοὺς καὶ τὰ στέρνα. διαξηλοτυπουμένη 
δέ ποτὲ ἡ «αἷς Φρύνῃ, πολὺν ἐραστῶν ἔσχηκεν ὅμιλον, 
οὐ διακρίνουσα πλούσιον 1) πένητα, οὐδ᾽ ὑβριστικῶς αὐτοῖς 
χρωμένη. ; 

ὥ ἀ, 4ρίστιππος δὲ χατ᾿ ἔτος. συνδιημέρευεν αὐτῇ ἐν 
«Αϊγίνῃ τοῖς Ποσειδωνίοις " χαὶ ὀνειδιξόμενος ὑπὸ οἰχέτου 

ὅτι . «Σὺ μὲν αὐτῇ τοσοῦτον ἀργύριον δίδως, ἡ δὲ προῖκα: 

Διογένει τῷ χυνὶ συγκυλίεται" “ ἀπεχρίνατο,, Εγὼ «1δίδι 
χορηγῶ πολλὰ, ἵνα αὐτὸς αὐτῆς ἀπολαύω, οὐχ ἵνα μὴ 
ἄλλος." τοῦ δὲ Διογένους εἰπόντος αὐτῷ »9 ἡψέννυὰ; 
κοινῇ συνοικχεῖς πόρνῃ. 7)" κύνιζε οὖν ὡς ἐγὼ, ἢ πέπαυσο." 
χαὶ ὃ “Ἵρίστιππος. »,4ρά γὲ μή τί σοι ἄτοπον δοκεῖ εἶναι, 
Διόγενες, νης οἰχεῖν ἐν ἡ πρότερον ᾧχησαν ἄλλοι: “-:- 

.. Θὺ γάρ. “ , Τί δαί; ναῦν ἐν ἡ πολλοὶ πεπλεύχα- 
σιν; “-π-τὶὺς Οὐδὲ τοῦτο “ ἔφη. --οἰς Οὕτως οὖν οὐδὲ γυ- 
ψαικὶ συνεῖναι, ἄτοπόν ἐστιν ἡ πολλοὶ κέχρηνται. ““ἸΝΥυὰ: 

φόδωρος δ᾽ ὁ “Συραχύσιος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν “Σιχελίῳ 
ὅ89 ϑαυμαξομένων ἐξ “γὙχχάρου φησὶ “Σικελικοῦ φρουρίου εἶναι 

τὴν «Ἰαΐδα. “Φ τράττις δ᾽ ἐν Μακεδόσιν ἢ Παυσανίᾳ Κο- 
ρινϑίαν αὐτὴν εἶναί φησι διὰ τούτων 

Εἰσὶν δὲ πόϑεν αἱ παῖδες αὗται καὶ τίνες; 

εἰπόντος ὅτι χρεῖττον εἴη λόγου τὸ κάλλος τῆς γυναικὸς --α- ἀκού- 

σασιν εχ Χοπορδοπίο τϑϑεϊξαθγαηε Β851}. 1.. ἀχούσιον ΑΒΡΨ, 

588. 6. δέ ποτε ἡ λαῖς φρύνῃ ΑΒ. δὲ ἡ λαῖς ποτε φρύνηῃ ΡΎῚ,. δέ 

ποτὲ τῇ φρύνη ἡ λαῖς Ο. ἔσχηκεν ΑΒΟ. ἔσχεν ΡΥ. αὐτοῖς 

χρωμένη ΛΒ. αὐτοῖς χρωμένοις Ρ, αὐτῇ χρωμένους ΥΙ,. Ομ διε αθο 

γουθα Θρ ΓΟ 6, ἡ δὲ) οἱ δὲ Β. αὐτὸς αὐτῆς } αὐτὸς αὐτῆς 

ἀὐτῇ Η. 

588, ἢ ὯΩ. οἱι. Β. οὖν ῬΥ͂Ι.. γοῦν Ὁ. γε οὖν Α, δαί Δ. 

δέ ΡΥΊ,. γυναικὶ] γυναῖκα ΒΡ, ἢ] ἢ Β. συρακόσιος ΑΒ, 

συρακούσιος ΡΥ]. 

589 ἃ. ᾿ χκάρου ὕὑκάρου Ρ. ὑχάρρου Β. δ᾽ ἐν οπι. Β, 

διὰ τούτων οηϊ. Β., Ερίζοπιθ ΟΠ δϑὶβ δέγαξει 115. Ὑϑυβιθο5. πᾶθο 

Βα οὶ Στράττις δὲ οὐ “ικελὴν, ἀλλὰ ἹΚορινϑίαν εἶναι φησὶν αὐτὴν. 

Ὑ. 1. εἰσὶν δὲ δον εἴσῃ, εἰσὲ δὲ ΒΡ. εἰσὶ δ᾽ Ὑ1.. πόϑεν δοΙιν εἶσι, 

εὐ Ῥοιβομπὰβ δὰ Ατιβέορα, Ανΐαπι ν. 521. Ρ. 175, 1ϊθιῖ ὅϑεν. 
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Β. νυνὶ μὲν ἥχουσιν Μεγαρόϑεν, εἰσὲ δὲ 
Κορίνϑιαι" «Ταὶς μὲν ἡδὺ μέγα κλέος. 

Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ τρισχαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν, ἐξ “Ὑχχά- 
ρων" χαϑὰ καὶ Πολέμων εἴρηχεν, ἀναιρεϑῆναι φάσκων 
αὐτὴν ὑπό τινων γυναικῶν ἐν Θετταλίᾳ, ἐρασϑεῖσάν τινος 
Παυσανίου Θετταλοῦ, χατὰ φϑόνον χαὶ δυσζηλίαν ταῖς 

» ξυλίναις χελώναις τυπτομένην ἐν ᾿Αφροδίτης ἱερῷ. διὸ καὶ 

τὸ τέμενος χληϑῆναι ἀνοσίας ᾿Αφροδίτης. δείκνυσθαι δ᾽ 
αὐτῆς τάφον παρὰ τῷ Πηνειῷ, σημεῖον ἔχοντα ὑδρίαν 
λιϑίνην καὶ ἐπίγραμμα τόδε 

Τησδέ ποϑ᾽ ἡ μεγάλαυχος ἀνίχητός τε πρὸς ἀλχὴν 
“βλλὰς ἐδουλώϑη κάλλεος ἰσοϑέου, 

«Μαΐδος" ἣν ἐτέχνωσεν Ἔρως, ϑρέψεν δὲ Κόρινϑος" 
χεῖται δ᾽ ἐν χλεινοῖς Θετταλιχοῖς πεδίοις. 

αὐτοσχεδιάζουσιν οὖν οἱ λέγοντες αὐτὴν ἐν Κορίνϑῳ τε- 
ε ϑάφϑαι πρὸς τῷ Κρανείῳ. 

ὅ0. ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ὃ “ΣΣταγειρίτης οὐκ ἐξ ᾿ Ἐρπυλλί- 
δὸς τῆς ἑταίρας ἐπαιδοποίησε Γιιχόμαχον καὶ συνὴν ταύτῃ 
μέχρι ϑανάτου; ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ ᾿ἄριστο- 
τέλους πρώτῳ, ἐπιμελείας φάσχων τῆς δεούσης τετυχηχέναε 
ἐν ταῖς τοῦ φιλοσόφου διαϑήχαις. ὃ δὲ χαλὸς ἡμῶν Πλά- 
τῶν οὐχ “ρχεάνασσαν τὴν Κολοφωνίαν ἑταίραν ἠγάπα; 
ὡς καὶ ζδειν εἰς αὐτὴν τάδε 

᾿Αρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίρην, 

ν. 2. νυνὲ Ῥογβοηθ5, ΓἰΡΥῚ νῦν, Ψ, 8. ἡδὲ μέγα κλέος] ἡ μέγα 
κλέος ἐδὲ Β δἰ [οϊίαβ86 Α, ὃχ αὰοὸ δομν οἶρῆ. ἡ μέγα κλέος ἰδὲ ἀἐέα!ϊξ, 

ἡ μέγα κλέος ἰδὲ. .«. Ῥι ἥ μέγα κλέος Ὑ1,. ἣδε Π]εγακλέους ῬοΥΒοπι8. 

ἴπ π]εγακλέους οἰϊαπι ΔΘ οἰκί ιι5. ἡποίάϊε ψ. 70, τρισκαιδεχάτῃ] 
ἐς Β. τῶν ἱστοριῶν ὁπ). Β, “χχχάρων) ὕκάρων Ῥ. εἴρη-- 
χὲν ὁηϊ. Β, 

ν 889 Ρ, ἀνοσίας ΑΒΟ. ἀνοσίης ΡΥΓΙ,. σημεῖον α6 4. ΑΒ6. οπὶ, 
ΡΥΨΙ. ἘΡΙ Ραμ πια. πὶ Απίμο]ορ. Ῥα]αΐ. νο]. 1, ν. 8θ8. 

Υ. 3. ἐτέκνωσεν ΑΒ6Ο. τέκνωσεν ΡΥ͂],. κρανείῳ Β΄. κρανίῳ ΑΟΡΥ͂, 
χραννίῳ ἴω. σταγειρίτης ΡΥ͂Τ,. σατυριστὴς ΑΒΟ, ἀρχεάνασσαν 

ε 
ὙΤΙ,. ἀρχαιάνασσαν ἈΒΡ, ἀρχαιάνασσαν (Ὁ. τάδε ὁπι.. Β, 
ἘΡ᾽ρτατηπιὰ Ρ]αξοπὶβ δεέία!ε ΠΙοροπο5 ΤΠ δογέϊι5 111, 31, Αβοϊορίδαξ 

«εὐ! θυ τταν ἴῃ Απέμο!ορ, Ῥα]αΐ, γ0}.1. ν, 309. Ψ. 1. ἀρχεάνασσαν 
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ἧς καὶ ἐπὶ δυτίδων πικρὸς ἔπεστιν ἔρως. 
ἃ δειλοὶ γεύτητος ἀπαντήσαντες ἐχείνης 

πρωτοπύρου, δι᾿ ὅσης ἤλϑετε πυρκαϊῆς. 

Περικλῆς δὲ ὁ ̓θλύμπιος. ὡς φησι Κλέαρχος ἐν πρώτῳ 
᾿Ερωτιχῶν, οὐχ ἕνεχεν ᾿“σπασίας τῆς νεωτέρας; ἀλλὰ τῆς 

Σωκράτει τῷ σοφῷ συγγενομένης, καὶ περ τηλικοῦτον 
ἀξίωμα συνέσε ως χαὶ πολιτιχῆς δυνάμεως κτησάμενος, οὐ 

συνετάραξε πᾶσαν τὴν “Ἑλλάδα; ἣν δ᾽ οὗτος ἀνὴρ πρὸς 
ἀφροδίσια πάνυ καταφερής" ὅστις καὶ τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ 
συνῆν, ὡς “Στησίμβροτος ὃ Θάσιος ἱστορεῖ, κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς αὐτῷ γρόνους γενόμενος καὶ ἑοραχὼς αὐτὸν, ἐν 
τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ Θεμιστοκλέους καὶ Θουχυδίδου καὶ 
“Περικλέους. ᾿Αντισϑένης δὲ ὁ ΣΣωχρατικὸς ἐρασϑέντα φησὶν 

αὐτὸν ᾿Δσπασίας δὶς τῆς ἡμέρας εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα ἀπ᾽ 
αὐτῆς ἀσπάζεσϑαι τὴν ἄνϑρωπον, ᾿καὶ φευγούσης ποτὲ 
αὐτῆς γραφὴν ἀσεβείας λέγων ὑπὲρ αὐτῆς πλείονα ἐδά- 
κρυσὲν ἢ ὅτε ὑπὲρ τοῦ βίου καὶ τῆς οὐσίας ἐκινδύνευσε. 
καὶ Κίμωνος δ᾽ ᾿Ελπινίχῃ τῇ ἀδελφῇ παρανόμως συνόντος, 
εἰϑ ὕστερον ἐχδοϑείσης Καλλίᾳ καὶ φυγαδευϑέντος μισϑὸν 

ἔλαβε τῆς καϑόδου αὐτοῦ ὁ Περιχλῆς τὸ τῇ Κλπινίχῃ 
μιχϑῆναι. Πυϑαίνετος ἐν τρίτῳ περὶ «Αἰγίνης Περίανδρόν 
φησιν ἐξ ᾿Επιδαύρου τὴν Προχλέους ϑυγατέρα έλισσαν 

ΨΙ,. ἀρχαιάνασσαν ΑΒΟΡ εοἐ Ὀϊοροπδ65. Υ, 2. καὶ ἐπὶ ῥυτίδων 
ΨΙ, οὑπὶ Πίοροπο δὲ Ἀπίμοϊορία, χἀπὲὶ ῥυτίδων Ο. καὶ ἀπὸ ῥυτίδων Ῥ, 
καὶ ἀπορρυτίδων ΑΒ. πικρὸς ἔπεστιν ἔρως) ἵζετο δριμὺς ἔρως Ὠ]1ο-- 

θ6η65. ὃ γλυχὺς ἕζετ᾽ ἔρως Ἀπιίβο]ορίᾶ. 

580 ἀ. Υ. 3. ὦ δειλοὶ νεύτητος ἀπαντήσαντες ἐκείνης ἈΠΙΒοΟΙοΡία 6 

οὐἄοχ Ραϊ]αξίπιιβ ἴπ πιᾶγρίπθ, ὡς νέον ἥβης ἄνϑος ἀποδρέψαντες ἐρα-- 

σταὶ ἴπ ἐθχέιι. νεότητος ὁπ). Β. Ψ. 4. πρωτοπλόου Ὠϊορ ΘΠ 68 

δὲ πιᾶσσοὺ οσὐάϊοῖα. Απίμο], Ῥαϊαεῖηϊ, αὶ ἱπ ἐοχία πρωτοβόλου. 
ἤλθετε ΑΟ οὐπὶ ίοροπο οἕ Ἀπιμοϊοσία, ἥκετε ΡΥ], οπι, ΚΒ, 

πυρκαϊῆς) πυρκαικῆς Β, δι᾿ ἀσπασίαν τὴν νεωτέραν, οὐ τὴν σωχρά- 

τειν συγγενομένην Ὁ. ἀλλὰ τῆς} ἀλλ᾽ οὐ τῆς Β΄: αυοά Ἰορογδξ ορὶ- 
υπιθ 5. διιοίογ. συνετάραξε συνέταξε Β. τὴν ἑλλάδα ΑΒ, 

τὴν οἷα. ΥῚ,. 

589 6. ἑορακὼς] δουθοθδέιν ἑωρακὼς, αὐτὸν] ἑαυτὸν Β, 

δὶς τὴς -- τὴν ἄνϑρωπον οη). Ὁ, καὸ χήμωνος --α συνόντος καὶ 

φυγαδευϑέντος, μισϑὸν ἔλαβε τῆς καθόδου ὁ περικλῆς τὸ τῇ ἐλπινίκῃ 

ἐιγῆναι, καίτοι τῷ καλλίᾳ ἐκδοϑείση Ὁ. 

589 ἢ. πυϑαίνετος δ᾽ ΒΒ. ΑΡότγαξ δ᾽, περίανδρος δὲ ὃ ἐξ ἐπι- 
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ἰδόντα Πελοποννησιακῶς, ἠσϑημένην, ἀναμπέχονος γὰρ χαὶ 
μονοχίτων ἣν χαὶ ὠνοχόει τοῖς ἐργαζομένοις ᾿ ἐρασϑέντα. 

γῆμαι. Πύρρου δὲ τοὺ ᾿ΤΙπειρωτῶν βασιλέως, ὃς ἦν τρίτος 

ἀπὸ ἀδέόφαου τοῦ ἐπ᾽ ᾿Ιταλίαν στρατεύσαντος, ἐρωμένη ἣν 
90 Τίγρις ἡ «ἀευχαδία" ἣν ᾿Ολυμπιὰς ἡ τοῦ νεανίσκου μήτηρ 

φαρμάκοις ἀπέκτεινε. 
57. Καὶ ὁ Οὐλπιανὸξ, ὥσπερ ἕρμαιόν. τιν ἔτι λαλοῦν- 

τος τοῦ Μυρτίλου ἔφη, εἰ ἔχομεν ἀρρενικῶς εἰρημένον τὸν 
τίγριν. Φιλήμονα γὰρ οἶδα τοῦτ᾽ εἰρηκότα, ἐν Νεαίρᾳ 

“Ὥσπερ “Σέλευκος δεῦρ᾽ ἔπεμψε τὴν τίγριν, 

ἣν εἴδομεν ἡμεῖς, τῷ «Σελεύκῳ πάλιν ἔδει 

ἡμᾶς τι παρ᾽ ἡμῶν ἀντιπέμψαι ϑηρίον" 

τρυγέρανον" οὐ γὰρ γίγνεται τοῦτ᾽ αὐτόϑι. 
πρὸς ὃν ὁ Μυρτίλος ἔφη, ᾿Επεί πὲρ ἡμῖν ἐμποδὼν ἐγένου 
κατάλογον γυναικῶν ποιουμένοις, οὐ κατὰ τοὺς Σωσι- 

ν χράτους τοῦ Φαναγορίτου ᾿Ηοίους, ἢ τὸν τῶν γυναικῶν 
κατάλογον Νικαινέτου τοῦ -Σαμίου ἢ “Ἵβδηρίτου" μιχρὸν 
ἀποσχὼν ἐπὶ τὴν παρὰ σοῦ τρέψομαι πεῦσιν, Φοίνιξ ἄττα 

γεραιέ. μάϑε οὖν ὅτι ἀρσενικῶς εἴρηκε τὸν τίγριν ᾽ἄλεξις 

ἐν Πυραύνῳ οὕτως 

ἼἌνοιγ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν" ἐλάνθανον 
πάλαι περιπατῶν ἀνδριὰς, ἀλέτων ὄνος, 

δαύρου μέλισσαν ἰδὼν Ο. ἠσϑημένην Ος, ἡσθημένην ῬΥΙ,, 
«Πευχαδία)] λουκαδία Β, 

590 ἃ, ὃ οὐλπιανὸς ΑΒ. ὃ οπι, ΡΥ!,. Φιλήμονα] Ῥ, 372. 
ῬΒΠ 6 πιοπὶβ Ἰθοιμν οπιϊδίε Ὁ, φαΐ ἀς ἐοίο οαρί ἐς Βᾶθο δαρθθὲ ὅτι εὕ- 
ρηται παρὰ τοῖς ἀρχαίοις καὶ ὃ τίγρις τὸ ζῶον ἀρσενικῶς. ἐν νεαίρᾳ 
ΒΡ, ἐν οπι. Ψ1.. 1, τίχγρεν)] τύγριν Β. Υ. 2. εἴδομεν] 
ἔδομεν ῬΥ͂Τ,, ἔδωμεν Β. ν. ὃ. ἡμᾶς τὸ δοιινοῖρη. τό ἡμᾶς ΡΥ... 
τί ἀθ!εθαὲ ΟἹ δι ϊου5. Υ. 4. τρυγέρανον ἈΡ, τριγέρανον ΒΥ. 
γίγνεται Δ. γίνεται ΒΡΥΙ,. τοῦτ᾽ αὐτόϑι)] τοὔτόϑι Β. ἔφη 
οι. Β, ἐμποδὼν) ἐμποδῶν ἈΑ. 

ὅ90 ΝΜ. φαναγορίτου ΡΥ͂Τ,. φαναγοριστοῦ ΑΒ. ϑοβέταξιπι ῬΒδπα- 
ον απ πθπιονὰς δέοριᾶπιβ Βνζ. ἴῃ υχάλη, ἃ" δολννν εἶθ, ἴη- 
αἱοδέιι5. ἡοίοὺς ἢ τὸν Αι. οἱούση τὸν Ῥ, οἴους ἢ τὸν Υ. οἵους ἢ 
τὸν 1. ἀποσχὼν) ἐπιοχὼν Οοταδβ, Φοίνιξ) ϑουθοδαίαν Φοῖνιξ. 

ἅττα δά. ΒΡ, οἷν. Υ1,. ἀρσενικῶς} ἀρρενικῶς ἘΒ. 
οὕτως οπι. Β, Υν. 2. ἀνδριὰς Ἰϑα] δοαπιρῖι5, ἀνδρίας ΡΥΙ,, ἀν- 
δρείας ΑΒ. ἀλέτων ἈΡ, ἀλήέϑων Υ],. 
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ποτάμιος ἵππος, τοῖχος ; ὁ “Σελεύχου τίγρις: 
ἔχων δὲ χαὶ᾿ ἄλλα μαρτύρια ἀνατίϑεμαι τὰ νῦν, ἕως ἂν 
ἀπομνημονεύσω τὸν περὶ τῶν καλῶν γυναικῶν κατάλογον. 

98, Κλέαρχος γὰρ περὶ ᾿Ῥπαμινώνδου φησὶν οὕτως 
Ἐὶ ̓ Επαμινώνδας ὃ Θηβαῖος σε ἑμνότερον μὲν τούτων, οὐχ 

εὐσχημόνως δὲ περὶ τὰς ὁμιλίας ἐσφάλλετο τὴν γνώμην, 

εἴ τις ϑεωροίη τὰ πραχϑέντα αὐτῷ περὶ τὴν “Π“άκωνος 
γυναῖκα.“ Ὑπερίδης δ᾽ ὃ ῥήτωρ ἐκ τῆς πατρῴας οἰχίας 
τὸν υἱὸν ἀποβαλὼν 1 λαύκιππον Μυρρίνην τὴν πολυτελε- 
στάτην ἑταίραν ἀνέλαβε, χαὶ ταύτην μὲν ἐν ἄστει εἶχεν, 
ἐν Πειραιεῖ δὲ ᾿Αρισταγόραν, Φίλαν δ᾽ ἐν ᾿Ελευσῖνι, ἣν 
πολλῶν ὠνησάμενος χρημάτων εἶχεν ἐλευϑερώσας, ὕστερον 
δὲ χαὶ οἰχουρὸν αὐτὴν ἐποιήσατο, ὡς ᾿Ιδομενεὺς ἱστορεῖ. 
ἐν δὲ τῷ ὑπὲρ Φρύνης λόγῳ Ὑπερίδης ὁμολογῶν ἐρᾶν 
τῆς γυναικὸς , χαὶ οὐδέπω τοῦ ἔρωτος ἀπηλλαγμένος τὴν 

προειρημένην Διυρρίνην εἰς τὴν οἰχίαν εἰσήγαγεν. 
τ0; Ἤν δὲ ἡ Φρύνη ἐχ Θεσπιῶν. χρινομένη δὲ ὑπὸ 

Εὐϑίου τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ ἀπέφυγε" διόπερ ὀργισϑεὶς ὁ Εὐ- 

ϑίας οὐκ ἔτι εἶπεν ἄλλην δίχην, ὡς φησιν “Ἕρμιππος. ὃ 
δὲ “Ὑπερίδης συναγορεύων τῇ Φρύνῃ, ὡς οὐδὲν ἤνυε λέ- 

γων, ἐπίδοξοί τε ἧσαν οἱ δικασταὶ καταψηφιούμενοι, πα- 

θαγαγὼν αὐτὴν εἰς τοὐμφανὲς, χαὶ περιρρήξας τοὺς χι- 
τωνίσχους, γυμνά τὲ τὰ στέρνα ποιήσας, τοὺς ἐπιλογικοὺς 
οἴχτους ἐχ τῆς ὄψεως αὐτῆς ἐπερρητόρευσε, δεισιδαιμονὴ- 
σαΐ τ᾽ ἐποίησε τοὺς δικαστὰς, τὴν ὑποφῆτιν καὶ ζάχορον 

Ψ. 3. ἕπιπος οπι. Ρ. τοῖχος) τίγρις Ῥ. ἀνατίϑεμαι) παρατί- 

ϑέμαι Ῥ. 
590 ο, τὸν περὶ] τὸν ὁπ). Β., οὕτως οπιϊ. Β, ΟἸδαγοδὶ 

Ιοοὰπι οπι. (Ὁ. «Πάκωνος) λάκκωνος ἘΒ., ὑπερίδης ΒΟ. ὑπε- 

ρείδης ΡΥΤ,. μυρρίνην Β οὐ δοιν ἴθι. μυρίνην ΡΥ. μυρέννην Ἀ, 
μύρινναν Ὁ. 

590 ἃ. αὐτὴν] αὐτῆς Β, ὑπερίδης ΑΒ. ὑπερείδης ῬΥΨΤ,. 
τὴν οπι. Ρ. μυρρίνην ΑΒ, μυρίνην ῬΥΤ,. ϑεσπιῶν ῬΥ͂Ι. 
ϑεσπειῶν Ἀ. ϑεσπεσειῶν Β, ϑεσπιέων Ὁ εἰ Ἐλπιϑέαίμ!ιι5 Ρ. 1209, 6. 

ὑπερίδης ΑΒ. ὑπερείδης ῬΥΤ,. 

590 6. καταψηφιούμενον ΔΟ. καταψηφισάμενοι ΒΡΨ, καταψηφισό- 
μένον 1... Αἰέαϊε πὸ Ἰοσαπι Ἐπ κἐατϊι5 Ρ. 129,1, περιρρή- 
ξας) περιρήξας ΑΒ, τὴν] ὥστε τὴν Οὐνὰ ὅδ, ὑποφῆτιν 1, οἔ 

Ἐυδέδίῃτι5, ὑποφήτην ΡΥ͂. ζάκορον 1, οἱ Ἰὐτιδέδε]ῖιι5,  ζάκαρον ΒΥ, 
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Ἀφροδίτης, ἐλέῳ χαρισαμένους μὴ ἀποκτεῖναι. χαὺ ἀφε- 
ϑείσης ἐγράφη μετὰ ταῦτα ψήφισμα » μηδένα οἰχτίξζεσϑαι 

τῶν λεγόντων ὑπέρ τινος; μηδὲ βλεπόμενον τὸν κατηγο- 
ρούμενον ἢ τὴν κατηγορουμένην χρίνεσϑαι. ἣν δὲ ὄντως 

μᾶλλον ἡ Φρύνη καλὴ ἐν τοῖς μὴ βλεπομένοις. διόπερ 
οὐδὲ ῥᾳδίως ἣν αὐτὴν ἰδεῖν γυμνήν" ἐχέσαρχον γὰρ χι- 
τώνιον ἠμπείχετο χαὶ τοῖς δημοσίοις οὐκ ἐχρῆτο βαλα- 
γείοις. τῇ δὲ τῶν ᾿Ελευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ τῶν 1710- 
σειδωνίων ἐν ὄψει τῶν Πανελλήνων πάντων ἀποτιϑεμένη 
ϑαίμάτια χαὶ λύσασα τὰς κόμας ἐνέβαινε τῇ ϑαλάττῃ" 

καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ᾿Απελλῆς τὴν ᾿ΑἸναδυομένην ᾿Αφροδίτην 
91 ἀνεγράψατο. καὺ Πραξιτέλης δὲ ὁ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν αὖ- 

τῆς τὴν Κνιδίαν ᾿Αφροδίτην ἀπ᾿ αὐτῆς ἐπλάσατο, καὶ ἐν 

τῇ τοῦ “ἔρωτος βάσει τῇ ὑπὸ τὴν σχηνὴν τοῦ ϑεάτρου 

ἐπέγραψε 
Πραξιτέλης ὃν ἔπασχε διηκρίβωσεν ἔρωτα, 

ἐξ ἐδίης ἕλκων ἀρχέτυπον χραδίης, 
Φρύνῃ μισϑὸν ἐμεῖο διδοὺς ἐμέ. φίλτρα δὲ βάλλω 

οὐκ ἔτ᾽ Οϊστεύων, ἀλλ᾽ ἀτενιζόμενος. 
» ἐχλογήν τε αὐτῇ τῶν ἀγαλμάτων ἔδωχεν, εἴτε τὸν ᾿Ερωτα 
ϑέλοι λαβεῖν, εἴτε τὸν ἐπὶ Τριπόδων σάτυρον. ἡ δὲ ἕλο-- 

μένη τὸν ἼΕρωτα ἀνέϑηκεν αὐτὸν ἐν Θεσπιαῖς. αὐτῆς δὲ 

ἐλέῳ ΑΒΡΥ͂Ι,. ἐλαίῳ 451]. χαρισαμένους ΒΟ, χαρισάμε- 
νὸς Ῥ. χρισώμενος Ψ. χρισαμένους Β451}}. χρησαμένους 1. τὸν χατη- 
γορούμενον}] τὸν κατήγορον Εἰιβίδί 5. Ρ. 1299, ὃ. ἢ τὴν] καὶ 

τὴν Επιδέδι ἢ 1:5." 

590. (. καλὴ οπι. Ρ. βλεπομένης Ῥ. ῥαδίως ΑΒΟ. ῥά- 

διον ΡΥ]. ἠμπείχετο ΑΒΡ. ἠμπίχετο (810) Ο, ἀμπείχετο 1. 

ϑαιμάτια ϑομυνοῖρη. ϑ᾽ οιμάτια Α. ϑοιμάτια ΓΤ, ϑοιμύτιον Ὁ. 
ν 

591 ἃ. ᾿Αφροδίτην ἀἀά. 10. ον, ΡΥ͂. ἀνεγράψατο ΑΒΌ, ἀπε- 

γράψατο Ὁ. ἀπεγράψατο 1... ἐπλάδατο Ἶ,. ἐπλάσσετο ΤΥ. ἔπλα- 

ὅὲν Ὁ. τῇ ὑπὸ) τὴν ὑπὸ Β. τοῦ ὑπὸ δοῖνν οἷδῖι. Τὰ ορί τομο ο8ὲ 

ἂν τῇ τοῦ ἔρωτος βάσει, ὃν αὐτὸς ἔπλασεν ἐπέγραψε, Ἐρτθτᾶμ ἃ 

διπιοηϊαῖ ἀθετεῖ" τῃ. Αππ ιοϊορία ΡΙαπυ θα ἀρὰ Ἰαοοθϑίινι νοὶ. 

11. νυ. 087. Ψ. 1. διηκοίβωσεν διηκρίβω τὸν Ὁ, Υν. 3: ἐμεῖο 

Ο. ἐμοῖο ΡΥ. βύλλω] τίκτω Ληιποϊορία. Ὗ. 4. οὐκέτι το- 

ξεύων Απποϊορῖα, 

591 ν. ἐπὲ οἠ. ", Θεσπιαῖς) ϑεοπεὸιτῶς Ἐ.. 

ΑΤΉΒΝΆΕΙΒ. ἘΠ’ ϑ τ 
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τῆς Φρύνης οἱ πε ἐρικτίονες ἀνδριάντα ποιήσαντες ἀνέϑη- 

χων ἐν Δελφοῖς χρύσεον ἐπὶ χίονος “ΠΠεντελιχοῦ" κατεσχεύασε 

δ᾽ αὐτὸν Πραξιτέλης. ὃν καὶ ϑεασάμενος Κράτης ὃ 0 χυνι- 

χὸς ἔφη τῆς τῶν ᾿Ελλ ̓ ἤνων ἀχρασίας ἀνάϑημα. ἕστηχε δὲ 
χαὶ ἡ εἰχὼν αὕτη μέση τῆς ᾿᾿Αρχιδάμου τοῦ “Ταχεδαιμο- 

ε γίων βασιλέως καὶ τῆς Φιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου, ἔχουσα 
ἐπιγραφὴν, ΦΡΥΝΗ ΕΠΙΚΑΕΟΥΣ ΘΕΣΠΙΚΗ͂, ὡς 

φησιν ᾿Αλχέτας ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς ἀναϑη- 

μάτων. ἜΤ 
00. ᾿ΑΙπολλόδωρος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἑταιρῶν δύο ἀνα- 

γράφει Φρύνας γεγονέναι, ὧν τὴν μὲν ἐπικαλεῖσϑαι Κλαυ: 

εσιγέλωτα . τὴν δὲ “Σαπέρδιον. Ἡρόδικος δὲ ἐν ἕχτῳ Κω- 
μῳδουμένων τὴν μὲν παρὰ τοῖς ῥήτορσί φησιν ὀνομαζο- 
μένην “Σηστὸν καλεῖσϑαι. διὰ τὸ ἀποσήϑειν χαὶ ἀποδύειν 

ὰ τοὺς συνόντας αὐτῇ, τὴν δὲ Θεσπικήν. ἐπλούτει, δὲ σφόδρα 
ἡ Φρύνη χαὶ ὑπισχνεῖτο τειχιεῖν τὰς Θήβας, ἐὰν ἐπιγρά- 
Ψψωσι Θηβαῖοι, ΑΙ ΕΞΑ͂ΝΔΡΟΣ ΜῈΝ ΚΑΤΈΣΚΑΨΕΝ, 
ΝΕΣΤΗΣΕ 4Ὲ ΦΡΥΝῊΗῊ Η ΕΤΑΙΡΑ͂, ὡς ἱστορεῖ 
Καλλίστρατος, ἐν τῷ περὶ , ἑταιρῶν. εἴρηκε δὲ περὶ τοῦ 
πλούτου αὑτῆς Τιμοχλῆς ὃ κωμιχὸς ἐν. ΝΝεαίρῳ --- πρό- 

χειται τὸ μαρτύριον ---- χαὺ ᾿ήμφις ἐν “Κουρίδι. παρεσί- 
τει δὲ τῇ Φρύνῃ Τρυλλίων, εἰς ὧν τῶν ᾿“ρεοπαγιτῶν, ὡς 

ε χαὶ “Σάτυρος ὁ ᾿θλύνϑιος ὑποκριτὴς ΠΙαμφίλῃ. ᾿Αριστο- 
γείτων δ᾽ ἐν τῷ χατὰ Φρύνης τὸ κύριον αὐτῆς φησιν 
εἶναι ὄνομα Μνησαρέτην. οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι τὸν ἐπιγραφό- 

μένον κατ᾿ αὐτῆς Εὐϑίου λόγον Διόδωρος δ᾽ περιηγητὴς. 

᾿Αναξιμένους φησὶν εἶναι. Ποσείδιππος δ᾽ ὁ ̓ χωμιχὸς ἐν 
᾿Εφεσίᾳ τάδε φησὶ περὶ αὐτῆς 

591] ο. ΦΡΥΝΗ͂ οπι. Ρ, δ᾽ ἐν τῷ Β. Τμορεθαίαγ δὲ ἐν τῇ, 
“Ἡρόδικος δὲ] δὲ οπι. Β,, τὴν μὲν] μὲν ὁπ). Β., τὴν μὲν ᾿ 

φησὶ καλεῖσϑαι σηστὸν, διὰ τὸ ἀποσήϑειν Ὁ, “Σηστὸν γῆστον Ρ.. 
χαλείσϑαι διὰ ΑΒΡΥ. καλεῖσϑαι δὲ διὰ Β4511. 1. 

591 ἀ. τειχεεῖν) τοιχιεῖν. Ῥ. ΑΔ ΛΕΞΑΝΟΡΟΣῚ ὅτι ἀλέξαν- 
δρὸος Β. πρόκειται) Ῥ, 567 6. Κουρίδε)] δονίθοθαξων Ἰζού- ] 
ριδι, Ὁοη, ᾿. 507 ἢ γρυλλέων ΑΒ. γυλλίων ΡΥ]. ἌΑρεο-- ᾿ 

᾿ 
πιαγιτῶν) ἀρεοπαγειτῶν Δ. 

91 ο, Πνησαρέτην) μνησαρέτη Β.. Τ|2οοσείδιππος ἵ,. ποσίδιππος 
ἌΒΡΨ, Ῥοβίαϊροι ξοβεϊπηοπίσπι οἷν, σ, τάδε φησὶ περὲ αὐεῆς οτα, 
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Φρύνη πρὸ ἡμῶν γέγονεν, ἐπιφανεστάτη 
πολὺ τῶν ἑταιρῶν. καὶ γάρ εἰ γεωτέρα, 
τῶν τότε χρόγων εἶ, τόν γ᾽ ἀγῶν᾽ ἀκήχοας 
βλάπτειν δοχοῦσα τοὺς βίους μείζους βλάβας 

ἔ τὴν ᾿Πλιαίαν εἷλε περὶ τοῦ σώματος. 
χαὶ τῶν διχαστῶν καϑ᾽ ἕνα δεξιουμένη 
μετὰ δαχρύων διέσωσε τὴν ψυχὴν μόλις. 

δι. Ἴστε δὲ ὅτι καὶ Δημάδης ὁ ῥήτωρ ἐξ αὐλητρίδος 

ἑταίρας ἐπαιδοποιήσατο 4ημέαν" ὃν φρυαττόμενόν ποτὲ 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἐπεστόμισεν Ὑπερίδης εἰπὼν ,.,Οὔὐ σιω- 
πήσει, μειράκιον, μεῖζον τῆς μητρὸς ἔχων τὸ φύσημια 5" 
καὶ Βίων δ᾽ ὁ Βορυσϑενίτης φιλόσοφος ἑταίρας ἣν υἱὸς 

92 ᾿Ολυμπίας “Ἰαχαίνης, ὥς φησι ᾿Ιικίας ὃ ικαεὺς ἐν ταῖς 

τῶν φιλοσόφων διαδοχαῖς. “Ξοφοχλὴς ἜΝ τραγῳδιοποιὸς 

ἤδη γέρων ὧν ἠράσϑη Θεωρίδος τῆς ἑταίρας. ἱκετεύων οὖν 

τὴν ᾿Δφροδίτην φησὴ ν 

Κλυϑί μευ εὐχομένου, χουροτρόφε" δὸς δὲ γυναῖχα 
τήνδε νέων μὲν ἀναίνεσϑαι φιλότητα καὶ ἐυνὴν, 
ἡ δ᾽ ἐπιτερπέσϑω πολιοχροτάφοισι γέρουσιν, 
ὧν ἰσχὺς μὲν ἀπήμβλυνται, ϑυμὸς δὲ μενοινῷ. 

Υ. 3. εἶ, τόν γ" Ὁαβαυθοημβ. ΓΙΌΥΙ εἴη, τόν γε. 

ὅ91 ΠΥ. δ. ᾿ὩἩλιαίαν) ἡλικίαν ΒΡ, Ψ. 0. 7. καὶ τῶν --- 

μετὰ δακρύων δά. ΔΈ]... οπι, ΡΥ. ΨΝ. 0. δεξιομένη Β. νὰ 7: 

μόλις ἀα βΒοᾳιοπέϊα τοίοσαπε ΡΥ, ὑπερίδης ΑΒ. ὑπερείδης ῬΥῚ,. 
Ἶ σιωπήσει] δ ΓΙ θαξαν σιωπήσῃ. 

92 ἃ. τραγῳδιοποιὸς Α. τραγῳδοποιὸς ΡΥ͂].. ὙοΓΒὰ5 Ηο- 
ΤΟΥ ΟΣ δαπέ ἴῃ Ἡργοάοίϊ αὶ ἀϊοϊίυγ ψια Ἡοπιογὶ οἂρ. 30, Ρ. 757. 

εἀ, ΝΥ 6586]. 1. Αλῦϑίέ μοι εὐχομένῳ τα Ηοπιουῖ. κλίϑυ- 

μὲν . κλύϑι μεὺ 1.. «λύε μευ ΒΡ, κλῦε μευ ΑΟ. Υ͂, 2. ἁναίνεσϑαι) 

ἀνήνασϑαι Ψιία Ηοτπποτὶ. ν. 3. ἡ δ ΡΝ οἐ Ψψἃ Ἠοπιογὶ. ἥδ᾽ Ὁ. 
ἠδ᾽ 1. πολιοκροτάφοισιν Ῥ, ΟΠιΐ880 γέρουσιν. Υν, 4,. οπι. 6. 

ὧν δα. ΑΒΡ οὲ Ψψιία Ηοπιοσί. οπι. ]ω.. ἰσχὺς] ὥρη τὰ 
ἨοΟ.Ί. μὲν αἀὐἀά. ΑΒ οὐ γιὰ Ηομπιογὶ. οαι. ΡΥ... ἀπήμ-- 

βλυνται] ἀπήμβλυται Ῥιὶ ἀπήμβληται Β. Ῥοβὲ ἀπήμβλυται Ἰὰοι- 
πδηὶ ᾿ϊτίο αν απὶ 85ὺὸχ οαρϑοθῖι ἢαροί Ρ. ϑυμὸς γοροβίίπι 6 Χ 

Μιὰ Ἠοπιουὶ. ϑεῖος ΛΒΡ, τῶν νοῦς θεῖος ΨΕὼω: αἰοάᾷ Μίδαν ἱπνθη- 

ἴα 6ϑέ, Ἐπιβίδει5 ἢ. 1908, 41. δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὃ εἰπὼν ὡς τῶν 

γερόντων οὐραὶ μὲν ἀπήμβλυνται, ϑυμὼς. δὲ μενοινᾷ. 

ϑύις 
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ταῦτα μέν ἐστιν ἐκ τῶν εἰς “Ὅμηρον ἀναφερομένων. τῆς 
ν δὲ Θεωρίδος μνημονεύει λέγων ἔν τινι στασίμῳ οὕτως 

Φίλη γὰρ ἡ Θεωρίς. 
ἐπὶ δὲ δυσμαῖς ὧν τοῦ βίου, ὡς φησιν Ἡγήσανδρος, 
᾿Αἀρχίππην ἠγάπησε τὴν ἑταίραν, χαὶ τοῦ βίου κληρονόμον 

κατέλιπεν. ὅτε δὲ γηραιῷ ὄντι τῷ ΖΣοφοχλεῖ συνὴν ἡ Χ0- 
χίππη., ὃ πρότερος αὐτῆς ἐραστὴς ““μιχρίνης, ἐρωτώμενος 
ὑπό τινος τί πράττει “ρχίππη;, χαριέντως ἔφη ,'Ὥσπερ 
αἱ γλαῦχες ἐπὶ τάφων. χάϑηται. “ 

602, ᾿«“λλὰ μὴν καὶ ᾿Ισοχράτης, ὁ τῶν ῥητόρων αἰδη- 
μονέστατος, Μετάνειραν εἶχεν ἐρωμένην καὶ καλὴν, ὡς “4υ- 
σίας ἱστορεῖ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς. Δημοσϑένης δ᾽ ἐν τῷ 

ἐ κατὰ Νεαίρας τὴν Μετάνειραν τοῦ “Τυσίου φησὶν ἐρωμέ- 
γὴν εἶναι. ἥττητο δὲ καὶ ὃ “Ἰυσίας “1αγίδος τῆς ἑταίρας, 

ἧς ἔ) γρώψεν ἐγκώμιον Κέφαλος ὁ ῥήτωρ" καϑάπερ καὶ ᾿4λ- 
κιδάμας ὁ ᾿Ελαΐτης, ὃ Τ οργίου μαϑητὴς, ἔγραψε καὶ αὐ- 
τὸς ἐγχώμιον ΙΝαΐδος τῆς ἑταίρας. τὴν δὲ Ναΐδα ταύτην 

“Ἱυσίας ἐν τῷ κατὰ Φιλωνίδου βεαίων, εἰ γνήσιος ὁ λό- 
γος, ἐρωμένην φησὶ γενέσϑαι Φιλωνίδου, γράφων ὧδε 

ἡ στιν οὖν γυνὴ ἑταίρα Ναὶς ὄνομα, ἧς ᾿Αρχίας χύριος 
ἐστίν: ὁ δ᾽ ὑμέναιος ἐπιτήδειος. ὁ Φιλωνίδης δ᾽ ἐρᾶν 
φησί. “ μνημονεύει, αὐτῆς χαὶ ᾿“Δριστοφάνης ἐν τῷ Τηρυ- 

ἃ τάδῃ. μήποτε δὲ χὰν τῷ Πλούτῳ, ἐν ᾧ λέγει 

592 ". στασίμῳ οὕτως ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ. στασίμως οὕτως Α. στάσιμιος 
οὗτος ῬΥΤ,. ὅτε δὲ 1,, ὅτι δὲ ΒΡΥ. τάφων ΑΒΙ, (ᾳυδε τι- 
φρῶων ἰνροίμεοίδα δΥΓΟ 6). τάφον ὈΡΥ. αἰδημονέστατος ϑοῖν ΕἸ Ρἢ. 

αἰδημονέστερος Ψ]., ἀδημονέστερος ΑΒΡ. Ῥοξέ ἐρωμένην ΡῬογρὶε Ὁ 
τὴν αὐτὴν δὲ καὶ λυσίας ὥς φησι δημοσϑένης. καλὴν ΑΡ εἕ 
ἴπ 4ὸῸὺ ἃ δχ οογγοοέϊοηα οϑέ Β. καλλὴν 1, αυοᾶ ἐνροίμείαθ 
Ρεοοαΐξμμ 6586 υἱάθέυγ, δῖα Ψ χαλλῶν. ρ. 590 ς; δίπουν καλλὴν 
Β ργᾶθθεέ ΧΙ. Ρ. 463 6. Ζημοσϑένης) Ῥ. 1351]. 

092 ο. ἐλαΐτης ΑΒ. λαΐτης ΡΥΙ, οπ. Ο. «Ἱυσίας] ΨιὰΘ δαρτὰ 
Ρν. ὅ86 ἢ, βιαίων --- γενέσϑαι φιλωνίδου δοσεβϑδοΓαπέ οχ Α. Ηδ- 
Βυΐξ ορίτοπλ68 ποίου . φαΐ ἐξα βου ρδίεν ἥττητο δὲ ὁ λυσίας καὶ βαρ: 
δος" ἧς ἔγραψεν ἐγκώμιον ὃ ῥήτωρ κέφαλος, χαϑὰ καὶ ἀλειδάρας ὗ 
γοργίαν, μαϑητὴς ναΐδος. ταύτης δὲ καὶ ᾿φιλωνίδης ἤρα. μήποτε οὖν καὶ 
ἐν τῷ ἀριστοφάνους πλούτῳ ---. γράφων] γράφει Β, Φιλωνί- 
δὴς δ᾽ δ᾽ οι. Ρ, ἐν τῷ οἵη. Β, 

592 ἃ, κἀν τῷ Πλούτῳ)] Ψ. 179. Αἰμεπαοὶ οοηϊδοίαναπι πιθῆϊο-- 
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ἰἘρᾷ δὲ «αὶς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου; 
γραπτέον Νιαὶς. καὶ οὐ “ἴαΐς. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν τῷ περὶ 
᾿Ισοχράΐους προβαίνοντά φησι: τῇ ἡλικίᾳ τὸν Ἰσοκρώτη 

ἀναλαβεῖν ““αγίσκαν τὴν ἑταίραν εἴς τὴν οἰκίαν, ἐξ ἧς 
καὶ γενέσϑαι αὐτῷ θυγάτριον. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς ΦΣτράι- 
τις ἐν. τούτοις ; : 

Καὶ τὴν “1αγίσκαν τὴν ̓ Ισοκράτους. πρδλνάννν 
ἰδεῖν μὲ συκάζουσαν εὐναίαν ἔτι, 
τὸν τ᾿ αὐλοτρύπην αὐτόν. 

καὶ “Τυσίας δὲ ἐν τῷ χατὰ “αἴΐδος, εἰ γνήσιος ὃ λόγος, 
μνημονεύει αὐτῆς, καταλέγων χαὶ ἄλλας ἑταίρας, ἐν τού- 

τοῖς οι Φιλύρα γέ τοι ἐπαύσατο πορνευομένη καὶ ἔτι νέα 

οὖσα χαὶ :Σχιώνη χαὶ ᾿ππάφεσις καὶ Θεύκλεια καὶ 'θα- 
μάϑη καὶ «Ταγίσχα χαὶ “Ανϑεια χαὶ ᾿“ριστόχλεια. “ 

θ8. Δημοσθένη δὲ τὸν ῥήτορα χαὶ τεχνοποιήσασϑιας 
ἐξ ἑταίρας ἔχει λόγος. αὐτὸς γοῦν ἐν τῷ περὶ Χρυσίου 
λόγῳ προαγήοχε τὰ τέχνα ἐπὶ τὸ δικαστήριον, ὡς δὲ ἐχεί- 

γῶν ἔλδον ἕξων. χορὶς τῆς μητρὸς, καίτον ἔϑος ἐχόντων 
τῶν χρινομένων τὰς γυγναῖχας ἐπάγεσθαι" ἀλλ᾽ αἰδοῖ τοῦτ᾽ 

ἐποίησε, φεύγων τὴν διαβολήν. ἀκόλαστος δ᾽ ἣν ὁ ῥήτωρ 

περὶ τὰ ἀφροδίσια, ὡς φησιν ᾿Ιδομενεύς. ᾿ἀριστάρχου γοῦν 
τινὸς ἐρασϑεὶς μειρακίου, καὶ δι᾿ αὐτὸ παροινήσας εἰς 
“Νικόδημον, ἐξέκοψεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμούς. παραδέδοται 

γαξ Ἡδτροογϑέϊο. ἴῃ ,γαΐς, τὴν ἑταίραν ΑΓ, τὴν ον. ΡΥΤ,, 

τὴν οἰκίαν τῇ» οἵπ, Β. ἐν τούτοις οἵ. Β. διγδξι ας. νυ β5 
αἰέιηογυπὲ ΗδΡροογδίο πὶ “αγίσκα εἔ Βοιρίοῦ Ψιίαθ ᾿βοογδί5. ἃὉ 

Μυβίέοχνθ οἀϊίαθ, ουΐϊὰ8 Βᾶθο 8:ιπὲ γϑῦθα ψ. Χ. οά, πιθὰθ, σκχώ- 

πτούῦσι δὲ. αὐτὸν οἵ κωμιχοὶ ἐπὶ τῇ «“αγίσκη- ὧν εἴς ἔστι καὶ Στράντις, 
λέγων ταῦτα ἐν ᾿Αἀταλάντη " καὸ «Δαγίσκην τὴν Ισοπράτους παλλακὴν εὑ- 

,ρεῖν μὲν συκάζουσαν, εἶϑ᾽ ἥκειν ταχὺ τὸν αὐλότρυπον αὐτόν. δ ῆτον 
εὐναίαν) εὔνοιαν Β. 

92 6. «“Τυσίας] ἴ γϑῖαθ γογθα δἰέυε Ρ. 580 Γ, δὲ οἱ. Β. 
καταλέγων -τ' τούτοις οπι. Β. φύλυρα γέ τοι ἐπαύσατο καὶ 

τὰ λοιπὰ. δημοοσϑέγη --- Β.. καὶ (χαὶ θην. 580.) ἔτε νέα οὔσα αἀά. 

Α δὲ οὐϑάοχ Βαγποβίϑηϊϑ ἱπ 8068 Οδβαιθοηϊ. οαι. ΕΥ̓͂ 1.. καὶ 
-“Σκιώνη οηι. Ῥ. δημκοσθένη δὲ ΑΒΟ, δὲ οπι. ὈΨΤ,, χρυσίου 

ΒΒ οὐπὶ ϑοιινν εἰ]. χρυσείον ῬΨ],, χρυσοῦ Ὁ. προαγήοχε! προα- 
γείοχε ΒΡ. μητρὸς ΑῸΡ, μητέρος Βα51}. 1... μητρίς (510} Υ]. 
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δὲ χαὶ περὶ ὄψα χαὶ περὶ 'γέους καὶ περὶ γυναῖκας πολυξ 
τελής: τοὶγαροῦν καὶ ὃ γραμματεύς. ποτ᾽ αὐτοῦ εἶπε, Τί 

593 δ᾽ ἂν τὶς περὶ Δημοσϑένουξ᾽ λέγειν δύναιτο: τὰ γὰρ ἐνιαυτῷ 

μελετηϑέντα ἐχείνῳ μΐα γυνὴ μιᾷ νυχτὲ συνέχεεν.“ ἀναλα- 

βεῖν γοῦν χαὶ εἰς τὴν οἰκίαν λέγεταί. τιγὸ “ΚἈγωσίωνα. μει- 
ραχίσχον, καίτοι γυναϊκᾶ ἔχων " ὡς καὶ αὐτὴν. ἀγανακτή- 

σασαν συγχοιμᾶσϑαι τῷ Κνωσίωνι. 
θά. Μυρρίνην δὲ τὴν Σ:αμίαν ἑταίραν. Δημήτριος ὃ- 

χὲν ὁ βασιλεὺς ὃ τῆς διαδοχῆς τελευταῖος, χαὶ ἔξω τοῦ 

διαδήματος χοινωνὸν εἶχε τῆς βασιλείας, ὥς φησι Νικό-". 
λαὸς ὃ Δαμασχηνός. Πτολεμαῖός τε ὃ τὴν ἐν ᾿Εφέσῳ διέ- 
πων φρουρὰν , υἱὸς ὧν τοῦ Φιλαδέλφου βασιλέως, Εἰρή- 

Ὁ γὴν εἰχε τὴν ἑταίραν, ἥτις ὑπὸ Θρᾳκῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἐπε- 
βουλευομένου τοῦ Πτολεμαίου καὶ καταφυγόντος εἰς. τὸ 
τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν. συγκατέφυγε" χαὶ ἀποχτεινάντων αὖ- 
τὸν ἐκείνων ἡ Εἰρήνη ἐχομένη τῶν ῥόπτρων τῶν ϑυρῶν 
τοῦ ἱεροῦ ἔρραινε τοῦ αἵματος τοῖς βωμοῖς, ἕως καὶ αὐτὴν 

κατέσφαξαν. “ανάην δὲ τὴν «Ἱεοντίου τῆς Επιχουρείου ϑυ- 

γατέρα, ἑταιριζομένην χαὶ αὐτὴν, Σώφρων εἶχεν ὁ «ἐπὶ 
τῆς ᾿Εφέσου" δι᾿ ἣν αὐτὸς ἐσώϑη ἐπιβουλευόμενος ὑπὸ 
«Ταοδίκης, ἡ δὲ χατεχρημνίσϑη, ὡς γράφει Φύλαρχος διὰ 

ς τῆς δωδεχάτης τάδε “Π πάρεδρος τῆς «Ἰαοδίκης “ανάη, 

πιστευομένη ὑπ᾿ αὐτῆς τὰ πάντα, “εοντίου. δὲ οὖσα τῆς 
μέτ᾽ ᾿Επιχούρου τοῦ φυσικοῦ σχολασάσης ϑυγάτηρ, “Σώ- 
φρονος δὲ γεγονυῖα πρότερον ἐρωμένη, παραχολουϑοῦσα 
διότι ἀποχτεῖναι βούλεται τὸν “Σώφρονα ἡ «Ταοδίκη, δια- 
γεύει τῷ Σώφρονι μηνύουσα τὴν ἐπιβουλήν. ὁ δὲ συλλα- 
βὼν καὶ προσποιηϑεὶς συγχωρεῖν περὶ ὧν λέγει δύ᾽ ἡμέ- 
ρας παρῃτήσατο εἰς σχέψιν" χαὶ “συγχωρησάσης, γυχτὸς 

ἔφυγεν εἰς [ἔφεσον. μαϑοῦσα δὲ ἡ “Ἰαοδίχη τὸ ποιηϑὲν 

992 ἢ, πολυτελής] πολυτελεῖς ΑΒ. αὐτοῦ Ὁ. αὐτοὺς ΑΒΡ, αὖ- 
τὸς 1. 

899. ἃ. μυρρίνην ΑΒ. μυρίνην ΡΨΙ,, Πτολεμαῖός τε] τε οπι. Ῥ. 

98 Ρ. εἶχε τὴν οπι. Ρ. δανίην ῬΨῚ,, δάναιν ΑΒ, Τοΐδηι 
πδΡΓΔς πῆ ὁΝ, (, τῆς ᾿Επικουρείου] τὴν ἐπικουρίου Β., 

93 ο. τάδε οὔν. Β. Ζ]΄«νά} δαναῖ Β. δύ᾽ ἡμέρας 
οὐ (ἰἀϑατθοπο. δι᾽ ἡμέρας ῬΥΤ,, 

τασσα σκοπὸ Φ΄ὦὦ'οὃοὃὃγ.ν 
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ἃ ὑπὸ τῆς Δανάης κατεχρήμνισε τὴν ἄνθρωπον, οὐδὲν τῶν 
“προγεγενημένων, “φιλανϑρώπων ᾿ἐπισυμβαλλομένη. τὴν δὲ 
Δανάην φασὶν, ὡς. ἤσϑετο τὸν ἐπηρτημένον αὐτῇ κένδυνον, 

ἀναχρινομένην ὑπὸ. τῆς «Ταοδίκης οὐδ᾽ ἀποκχρίσεως αὐ-- 
τὴν ἀξιῶσαε" ἀπαγχομένην τὲ ἐπὶ τὸν χρημνὸν εἰπεῖν ὡς 
δικαίως οἱ πολλοὶ καταφρονοῦσι τοῦ ϑείου, ὅτε ἐγὼ μὲν 
τὸν γενόμεγόν μοι ἄνδρα σώσασα τοιαύτην χάριτα παρὰ 
τοῦ δαιμονίου λαμβάνω, “Ἰαοδίκη δὲ τὸν ἴδιον ἀποκχτείνασα 
τηλικαύτης τιμῆς ἀξιρῦται.““ ὁ δ᾽ αὐτὸς Φύλαρχος καὶ 

Π περὶ Μύστας ἱστορεῖ ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ οὕτως ,.Μυ- 

στὰ “Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐρωμένη ἣν" ἦτις ὑπὸ 1αἀλα- 

“τῶν. “Σελεύκου γικηϑέντος καὶ μόλις ἐχ τῆς φυγῆς διασω- 

᾿ϑέντος αὐτὴ μεταμφιεσαμένη τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα καὲ 
ἀναλαβοῦσα ϑεραπαιγίδος τῆς τυχούσης, συλληφϑεῖσα 

ἀνή Ἴχϑὴ μετὰ τῶν. ἄλλων αἱ ἰχμαλώτων, καὶ πραϑεῖσα ὁμοίως 

“ταῖς ἑαυτὴς ϑεραπαινίσεν ἦλϑεν εἰς "Ῥόδον" ἔνϑα ἐχφή:- 

Ψασᾳ ἑαυτὴν ἥτις ἣν ἐορεσινουῤῥιῥόνους ὑπὸ τῶν “Ῥοδίων 

τῷ “Σελεύχῳ διεπέμφϑη.“ 

65. Μημήτριος δὲ ὃ Φαληρεὺς, “αμπιτοῦς τῆς (Σε- 
{μίας ἑταίρας ἐρασϑεὶς, ἡδέως δι᾿ αὐτὴν χαὶ «“᾿αμπιτὼ 

προσηγορεύετο, ὡς φησι 4ίωυλλος, ἐχαλεῖτο δὲ καὶ Χαριτο- 

βλέφαρος. Νιχαρέτη δὲ ἢ ἑταίρα ἐρωμένη ἦν “Στεφάνου 

τοῦ ῥήτορος, «Ἱυσίου δὲ τοῦ σοφιστοῦ “Μετάνειρα. σαν 
δὲ αὑται δοῦλαι Κασίου τοῦ Ηἰλείου μετὰ χαὶ ἄλλων ἕται- 

ρῶν; ᾿Αντείας, “τρατόλας, “Ἡριστοκλείας, Φίλας, ᾿Ισϑμωιά- 

τος, Νεαίρας. ἡ δὲ, Νέαιρα ἣν «Στρατοχλείδου ἐρωμένη 

593 ἀ. ἀπαγομένην τὲ Α. ἀπαγομένην δὲ ΡΥΙ,. ἐγὼ μὲν τὸν 
ΑΒ. ἐγὼ τὸν ΡΥ,. 

99 6. οὕτως ομῖ. Β. μεταμφιεοαμένη ἈΡ. μεταμφιεοσαμένη 

Β.. μεταμφιασαμένη ΟΥ̓. ὅτν λαμπιτὼ ἡἣ δημητρίου τοῦ φαληρέως 

οὐξταίραᾳ χαριτοβλέφαρος ἐκαλεῖτο Ὁ, «εἱ ροϑὲ δᾶθο οοπεέϊπαο δᾶ Ρ]αι- 

ξοῦοθπι. Ῥγορσγοάϊαγ Ρ. 94 Ὁ, υἱαμπιτοῦς)] -Ἰαμπετὼ ἄιοῖίιν 
ἃγμτι Ὀιοξθποπι ᾿υδογείαπι Ὑ, 70. εἰ Πεϑυ ομίυτη ΜΙ Θβίιπι Ρ. 10. 

οἄ. ΟτεΙ!. 

δ99 Γ᾿ ἑταίρας οπι, Β. δι αὐτὴν ἸΔοοθ5᾽05 ν. 318. δὲ αὖ- 
τὴν ΡΥΙ,. δ᾽ αὐτὴν Α. πιροσηγορεύετο ἰδΔοΟ Βα 5. προσηγόρευτο Α, 
προσηγορεύσατο ὈΨΤ,. “Ζ΄υλλος)] δίδυμος ἐν Συμποσιακοῖς Ἰϊο- 

ΒΘΌ 65. Καοίου] Χαριοίου 1)διηοβίμθποϑ δάνθυδι ΝοδθΥδιι 

Ρ. 1935]. ἠλείου ΡΙῚ.. ἡλίου Ν. 



1922 ΙΓ 

χαὶ Ξενοκλείδου τοῦ ποιητοῦ χαὶ Ἱππάρχου τοῦ ὑποχρι- 
τοῦ χαὶ Φρυνίωνος τοῦ Παιανιέως, ὃς ἦν Δήμωνος “μὲν 

υἱὸς, Δημοχάρους δὲ ἀδελριδοῦς. τὴν δὲ “Νέαιραν εἶχον 
ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, διαιτητῶν «7ενομένων φίλων, Φρυ- 

594 νίων καὶ “Στέφανος ὃ ῥήτωρ" ὃς καὶ τὴν τῆς Νεαίρας 

ϑυγατέρα “Στρυβήλην, τὴν ὕστερον Φανὼ κληθεῖσαν, ὡς 
ἰδίαν ϑυγατέρα ἐξέδοτο Φράστορι τῷ «Αϊγιαλεῖ, ὥς φησι 
Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας. ὃς καὶ περὶ “Σινώπης 
τῆς ἑταίρας τάδε λέγει » ἀρχίαν τὸν ἱεροφάντην ἐξελεγ- 

χϑέντα ἐν τῷ διχαστηρίῳ ὡς ἀσεβοῦντα χαὶ ϑύοντα παρὰ 
τὰ πάτρια τὰς ϑυσίας ἐχολάσατε" χαὶ ἄλλα τὲ χατὴγό- 

ρήϑη αὐτοῦ καὶ ὅτι Σινώπῃ τῇ ἑταίρᾳ “Ἄλῴοις ἐπὶ τῆς 

ν» ἐσχάρας τῆς ἐν τῇ αὐλῇ ᾿Ελευσῖνι προσαγούσῃ ἱερεῖον ϑύ- 

[«Ἱ 

σειε, νομίμου ὄντος ἔν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἱερεῖα μὴ ϑύειν, 
οὐδὲ ἐχείνου οὔσης τῆς ϑυσίας, ἀλλὰ τῆς ἱερείας. Ἂς 

060. Διαβύητος δ᾽ ἑταίρα γέγονε καὶ ἡ Πιλησία Πλαγ- 
γών" ἧς περικαλλεστάτης οὔσης ἡράσϑη τις νεανίσχος Κο- 
λοφώνιος, Βακχίδα ἔχων ἐρωμένην τὴν “Ξαμίαν. λόγους 

οὖν προσενέγχαντος τοῦ νεανίσκου πρὸς αὐτὴν ἡ Πλαγγὼν 
ἀχούσασα τῆς Βακχχίδος τὸ κάλλος καὶ ἀποτρέψαι ϑέ- 

λουσα τὸν νεανίσχον τοῦ πρὸς αὐτὴν ἔρωτος, ὡς ἀδύνατον 
ἣν, ἤτησε τῆς συνουσίας μισθὸν τὸν ᾿Βακχίδος ὅρμον, 

διαβόητον ὄντα. ὁ δὲ σφοδρῶς ἐρῶν ἠξίωσε τὴν Βακχχίδα 

μὴ περιιδεῖν αὐτὸν ἀπολλύμενον. καὶ ἡ Βαχχὶς τὴν δρμὴν 
χατιδοῦσα τοῦ νεανίσχου ἔδωκε. Πλαγγών τὲ τὸ ἄζηλον 
συνιδοῦύσω τῆς Βαχχίδος τὸν μὲν ἀπέπεμψεν ἐχείνῃ, τῷ 

καὶ Ξενοκλείδου] καὶ ον, Β. 

Ρ. 1358. 

994 ἃ. τὴν τῆς νεαίρας ΑΒΡ. τὴν οπν, Υ]». Σειρυβήλην ἀραὶ 

εχ επιοβέϊθηθ ρ. 1301. 1380. στρυμβήλην ΑΒ, στροβύλην ΡΥ͂Τ,. 

Φράστορι) [ἰ]Ὀτὶ φάστορι. Οοττοχίς Βομνν οἸ σἢ 

ἀδελφιδοῦς) ἀδελφὸς ἘΘΠΙΟΒΕΠ 6 Π65 

. 6χ Πεοιηοβέμοπα 

Ῥ. 1362. τῆς ἑταίρας οπι. Β. τάδε λέγει) Ῥ. 1384. 
ἄλλα τε 1... τε ον. ΒΥ. “Αιλῴοις] δου οθαξαν ἀλώοις. τὴ αὖ- 

λὴ] τῇ ον. Ρ. 

ῦ94 υ. προσαγούση ϑοινοἶρῃ. οχ Ποπιοβέμοπο. 
ἱερεῖον ΔΒ οὔπιὶ ΤΠ ὁπιοβέμεπο. ἑρὸν ΡΎΥ͂Τ,. 

ψηῖοβο Ποπιοβι θη οοάϊορα ἐχείνης. 

πλανὼν (Ὁ. 

ΤΠ Ργὶ προσα- 
ἐκείνου 

“Πλαγγὼν] πλαγγνὼν Β, 
νεανίσχος Κολοφώνιος κυλοφώνιοῦ γεαινίσχος Β. 

λόγους ΛΒ. λόγον ΡΥ͂],, ἀκούσεισα] ἀχούουσα Β. 

γούσης. 
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δὲ ὡμίλησε. χαὶ τοῦ λοιποῦ φίλαι ἐγένοντο, κοινῶς περιέ- 

πουσαι τὸν ἐραστήν. ἐφ᾽ οἷς Ἴωνες ἀγασϑέντες, ὡς φησι 

ἹΜενέτωρ ἐν τῷ περὶ ἀναϑημάτων, Πασιφίλαν ἐχάλεσαν 
τὴν Πλαγγόνα. μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿ἀρχίλοχος περὶ αὐτῆς ἐν 

ἃ τούτοις 
ἸΣυκὴ πετραίη πολλὰς βόσχουσα κορώνας, 

εὐήϑης ξείνων δέχτρια Πασιφίλη. 
δτι δὲ χαὶ Μένανδρος ὁ ποιητὴς ἤρα Τλυχέρας κοινόν. 

ἐνεμεσήϑὴ δέ. Φιλήμονος γὰρ ἑταίρας ἐρασϑέντος καὶ 
χρηστὴν ταύτην ὀγομάσαντος διὰ τοῦ δράματος, ἀντέ- 
γραψε ἹΠένανδρος ὡς οὐδεμιᾶς οὔσης χρηστῆς. 

67. ““ρπαλος δὲ ὁ Μακεδὼν, ὃ τῶν ᾿Δλεξάνδρου πολλὰ 
ὁ χρημάτων συλήσας καὶ χαταφυγὼν εἰς ᾿ϑήνας, ἐρασϑεὶς 
Πυϑιονίχης, πολλὰ εἰς ἀὐτὴν χατανάλωσεν ἑταίραν οὐ- 
᾿δᾶν" χαὺ ἀποϑανούσῃ πολυτάλαντον μνημεῖον κατεσχεύα- 
σεν" ἐκφέρων τε αὐτὴν ἐπὶ τὰς ταφὰς , ὡς φησι Τοσει- 
δώνιος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν, τεχνιτῶν 
τῶν ἐπισημοτάτων. χορῷ μεγάλῳ χαὶ παντοίοις ὀργάνοις 
χαὶ εὐφωνίαις παρέπεμπε τὸ σῶμα. Δικαίαρχος δ᾽ ἐν τοῖς 
περὶ τῆς εἰς Τροφωνίου χαταβάσεώς φῆσι »Ταὐυτὸ δὲ πᾶ- 

δ ϑοι τις ἂν ἐπὶ τὴν ᾿ϑηναίων πόλιν ἀφιχνούμενος χατὰ 
τὴν ἀπ᾽ ᾿Ελευσῖνος τὴν ἱερὰν ὁδὸν χαλουμένην. καὶ γὰρ 
ἐνταῦϑα χαταστὰς, οὗ ἂν ἢ τὸ πρῶτον εἰς ἀϑήνας ἀφο- 

ρώμενος νεὼς καὶ τὸ πόλισμα. ὄψεται παρὰ τὴν ὁδὸν αὐ- 
τὴν ὠχοδομημένον μνῆμα, οἷον οὐχ ἕτερον οὐδὲ σύνεγγυς 

594 ο, ὡμίλησε ἈΡ. ὁμίλησε ΝἿ,. πασιφίλαν ἈΒΌΡ. παμφέ- 
λαν ὙΠ,, φυοὰ Ῥ ἱπ πιᾶιρὶπο ᾿ιαθοέ. ᾿Αρχίλοχος) Ἐτ, 44. ν. 310, 

ἐν τούτοις οπι. Β. 

594 ἃ. φιλήμονος δὲ ἑταίρας ἐραυϑέντος Ὁ, οΟπιΐθ8θ8α Μοπαπατγὶ 
πιθηζίοπθ. γχγρηστὴν ταύτην ΑΒΟ, ταύτην οπι. ΡΥ]. δοιὰ τοῦ] διά 
του ϑοδυν ἢ. δράματος ΑΒ. γράμματος ΡΥ. ἐν γράμματι ἀ6- 
α1Ὸ δρϊζοπηθ. 

594 6. οὖσαν Τι. οὔσην Ῥι οὖσα Υ.. Ποσειδώνιος] ποσιδώ-- 
ψιος Α. ἐν βὼ χαὶ κῷ Β, τῶν ἱστοριῶν ον, Β, τέχνι- 

τῶν] τεχνητῶν Β. εὐφωνίαις ΑΡΨ, συμφωνίαις ἴω, Τροφωνίου 
τροφωνείου ΑΒ. φησι οτν, ΒΒ. Βτγενίίει. δρίτομιθ, πολυτάλαντον 

μνῆμα κατεσχεύασε, περὲ οὗ 4ικαίμρχός φησιν ὡς ἰδών τις ιλτιάδου 

φήσειεν ἢ Περικλέους ἢ Κίμωνος εἶναι. 

594 ἔ( χατὰ τὴν ΤΔοΟΡ5ῖιι5. Ρ. 319, Τιορορδέιν καὸ ταύτην, 
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οὐδέν ἐστι τῷ μεγέϑει. τοῦτο δὲ τὸ μὲν πρῶτον,, ὅπερ εἰ- 
χκὸς, ἢ Ματιάδου φήσειε σαφῶς, ἢ Περικλέους, ἢ Κίμω- 

ὅθδνος, ἢ τινος. ἑτέρου τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν εἶναι" μάλιστα 
μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως δημοσίᾳ κατεσχευασμένον " εἰ δὲ μὴ, 
δεδογμένον κατασχευάσασϑαι. πάλιν δ᾽ ὕταν ἐξετάσῃ γζη- 
ϑιονίχης τῆς ἑταίρας, ἥντινα χρὴ προσδοκίαν λαβεῖν αὐτὸν." 
Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ πρὸς ̓ “λέξανδρον ἐπιστολῇ τὴν᾽ “ΔΙρπάλου 
διᾳβάλλων ἀκολασίαν φησὶν » ἐπίσκεψαι δὲ χαὶ διάχουσον 
σαφῶς παρὰ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος, ὃν τρόπον “Πυϑιονίχην 

περιέστειλε τελευτήσασαν. 1) Βαχχίδος μὲν ἦν δούλη τῆς 

αὐλητρίδος, ἐκείνη δὲ Σινώπης τῆς Θράττης, τῆς ἐξ 4|- 

"» γίνης ϑήναζε μετενεγχαμένης τὴν πορνείαν" ὥστε γί- 
γεσϑαι μὴ μόνον τρίδουλον, ἀλλὰ χαὶ τρίπορνον αὐτήν. 
ἀπὸ πλειόνων δὲ ταλάντων ἢ διακοσίων δύο μνήματα 
χατεσχεύασεν αὐτῆς ὃ. καὶ πάντες ἐθαύμαζον, ὅτε τῶν 

μὲν ἐν Κιλικίᾳ τελευτησάντων ὑπὲρ τῆς σῆς βασιλείας. καὶ 

τῆς τῶν ᾿Ελλήνων ἐλευϑερίας οὐδέπω νῦν οὔτ᾽ ἐχεῖνος 
οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν ἐπιστατῶν κεχύσμηχε τὸν τάφον, 
Πυϑιονίχης δὲ τῆς ἑταίρας φανήσεται τὸ μὲν ᾿4ϑήνησι, 
τὸ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι μνῆμα πολὺν ἤδη χρόνον ἐπιτετελε- 

ς σμένον. ἣν γὰρ πάντες ἤδεσαν χοινῆς δαπάνης χοινὴν τοῖς 

βουλομένοις γιγνομένην, ταύτης ἐτόλμησεν ὁ φίλος εἶναι 
σοῦ φάσχων ἱερὸν χαὶ τέμενος ἱδούσασϑαι, χαὶ προσαγο- 
ρεῦσαι τὸν ναὸν καὶ τὸν βωμὸν Πυϑιονίκης Ἵφροδίτης, 
ἅμα τὴς τὲ παρὰ ϑεῶν τιμωρίας καταφρονῶν χαὶ. τὰς 

σὰς τιμὰς προπηλακίζειν ἐπιχειρῶν.“ μνημονεύει τούτων 
καὶ Φιλήμων ἐν Βαβυλωνίῳ 

Βασίλισσ᾽ ἔσει Βαβυλῶνος, ἂν οὕτω τύχῃ. 
τὴν Πυϑιονίχην οἶσϑα καὶ τὸν ““ρπαλον. 

ἁ μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς καὶ 'ἄλεξις ἐν “υχίσχῳ. 

δὲ τὸ μὲν πρῶτον -- Περικλέους δά.» 8}, εε οοάεχ Ἐανποβίᾶπιι. 

οι. ΡΥ. φήσειε σαφῶς ΔΒ δὲ Βαγποβίαμιβ, φήσειέ τις σαφῶς 1. 

59 ἃ. ἥντινα} ὅν τενα Β. 

895 Ὁ. τῆς σῆς] σῆς οἱν, Ρ᾽ 

0995 ὁ. χοινὴς δαπάνης ἀδοθαέε Οαβαιθοηιι5. Φιλήμων! Ῥ. 
302, ΝΟ 1. Βιωοίλισσ᾽ ἔοῃ Βοπεοῖιιβ, βασιλίοσαις ἡ ΒΡ, βαοι- 

λώσοης ἢ Ν!,. 

ὅ9ὺ ἃ, μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς οπι. Β. 
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.θ8, τὰ δὲ τὴν Πυϑιονίχης τελευτὴν ὁ “ἄρπαλος 
Τλυχέραν μετεπέμψατο, χαὶ ταύτην ἑταίραν, ὡς ὁ Θεό- 
πομπὸς ἱστορεῖ, φάσκων «ἀπειρηκέναν τὸν Ἅρπαλον μὴ στε- 

ΚΝ ΝΑ ΠΤ ; τ δ : 
φανοῦν ἑαυτὸν; εἰ μὴ τις στεφανώσειε. καὶ τὴν πόρνην. 
» Βστησέ τὲ εἰκόνα “χαλκῆν τῆς 1 λυχέρας ἐν “Ῥωσσῷ τῆς 
Συρίας, οὗπερ καὶ σὲ καὶ αὐτὸν ἀνατιϑέναι μέλλει. πα- 
ρέδωχέ τε αὐτῇ «κατοικεῖν ἐν τοῖς βασιλείοις τοῖς ἐν Ταρσῷ, 
καὶ ὁρᾷ ὑπὸ τοῦ λαοῦ προσκυνουμένην.. χαὶ βασίλισσαν 
προσαγορευομένην χαὶ ταῖς ἄλλαις δωῤεοῖῷ, τιμωμένην, αἷς 

πρέπον ἣν τὴν σὴν. μητέρα. καὶ τὴν σοὶ συνοικοῦσαν. ᾿ 

συνεπιμαρτυρεῖ δὲ τούτοις χκαὺ ὁ τὸν .“γῆνα τὸ σατυρικὸν 
δραμάτιον γεγραφὼς, -ὃ ὅπερ ἐδίδαξε Διονυσίων ὄντων ἐπὶ 

τοῦ “Ὑδάσπου τοῦ “ποταμοῦ, εἴτε Πύϑων ἣν ὃ Καταναῖος 
ὃ' Βυζάντιος, ἢ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς. ἐδιδάχϑη δὲ τὸ 

δρᾶμω ἤδη φυγόντος τοῦ ᾿ΑΙρπάλου ἐπὶ ϑάλατταν καὶ 
ἀποστάντος. καὶ τῆς μὲν Πυϑιονίχης ὡς τεϑνηκυίας μέ- 
'μνηται; τῆς δὲ Γλυχέρας ὡς οὔσης παρ᾽ -αὐτῷ καὶ τοῖς 

Η ̓ Ιϑηναίοις αἰτίας “γιψομένης τοῦ ἀφριλό αδρμ βο νειὰ παρὰ. 

“Ἵρπάλου, λέγων. ὧδε 
Ἔστιν δ᾽ ὕπου μὲν ὁ κάλαμος πέφυχ᾽ ὅδε, 
᾿ἐφέτωμ᾽ ἄορνον. οὐξ ἀριστερᾶς. δ᾽ ὅδε. 
πόρνης ὁ χλειγὸς ναῦς, ὃν δὴ «Παλλίδης 
τεύξας κατέγνω διὰ τὸ πρᾶγμ᾽ αὑτοῦ φυγήν. 

5 ἐνταῦϑα δὴ τῶν βαρβάρων τινὲς μάγοι, 
ὁρῶντες αὐτὸν παγχάχως διακείμενον, ̓  
ἔπεισαν ὡς ἄξουσι τὴν ψυχὴν ἄνω 

596 τὴν Πυϑιονίχης. 

[ 

ὃ Θεόπομπος ἴ.. ὃ οπι, ΡΥ͂. ἹΡωσσῷ Οαβαυβοπιβ οχ Ρ. δὅ86 ς͵ 
ἐρασσῷ Α. ἀρασσῷ Ῥ, ταρσσῷ (516) Ψ, Ταρσῷ 1.. μέλλει (ἀδαπθο- 
πι15. μέλλειν ῬΥΤ,. 

ῦθῦ 6. σοὺ συνοικοῦσα» σοὺ ὁπι. Β, ἐπὶ ϑάλατταν ΑΒ. ἐπὶ 
ϑαλάττης ΡΥΨΙ.. 

95 ἢ. ψοιβὰθ οχ ἄρπο ομπιῖϑὶξ δρίἔομιρ. Ἐπ5 δὰ ΕἸθοίγας δο- 

ῬΠοΟΙΘδ 6 δχογαϊὶ ἱπι δε οπ πὶ ρΝΝ μωαν 6586. νἱάϊ δοινν εἶσ. 

Ψ..1. πέφυχ᾽ δδὲ] Ευἰθγὶ πέφυκεν ὃ δ᾽. Νν. 2. Πιδτὶ ἐφέτωμα ὄρνον. 

φάτνωμ᾽ ἄορνον ἘἸΟΥΙΠΟ Ρ. 9. οὗξ Α. ὀὺξ Β. ἐξ ΡΥΙ,. Υ. 2. 
ναὸς Οαβδυθοπαβ. Εἶθ τὶ λαὸς. Ψ. 4. αὑτοῦ Υ. αὐτοῦ ΡΙ,. 

Υ. ὅ. δὴ ΙΔοορϑίι5. δὲ ῬΥΨΓΙ,. Ψ, 6. παγκάκως Ἰδοοθβῖιι5. παγκά- 
λως ΡΥΙ,, Υ. 7. ἄξουσι (5. θοπι8, ἀξιοῦσι ῬΥΤ,. 
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]Παλλίδην δ᾽ ἐνταῦϑα ἐκάλεσε τὸν Ἅρπαλον. ἔν δὲ τοῖς 
ἑξῆς τῷ κυρίῳ χαλέσως αὐτόν φησιν. 

᾿Ιχμαϑεῖν δέ σου ποϑῶ, 
μακρὰν ἀποικῶν κεῖϑεν, ᾿Ατϑίδα χϑόνα 
τίνες τύχαι κατέχουσιν, ἢ πράττουσι τί. 
«4. ὅτε μὲν ἔφασκον δοῦλον ἐχτῆσϑαι βίον, 

5. ἱκανὸν ἐδείπνουν" νῦν δὲ τὸν χέδροπα μόνον 
καὶ τὸν μάραϑον ἔσϑουσι, πυροὺς δ᾽ οὐ μάλα. 

8. καὶ μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν “Ἄρπαλον 
ν αὐτοῖσι τῶν ᾿“4Ιγῆνος οὐκ ἐλάσσονας 

σίτου διαπέμψαι χαὶ πολίτην ἐγεχονέναι.͵ 
10 4. ΤΠ λυχέρας ὁ σῖτος οὗτος ἦν" ἐστὶν δ᾽ ἴσως 

αὐτοῖσιν ὀλέϑρου χοὺχ ἑταίρας. ἀρραβῶν. 
09. ᾿Ενδόξους δὲ ἑταίρας καὶ ἐπὶ χάλλει διαφερούσας 

ἤνεγκε καὶ ἡ ΙΝαύχρατις" Δωρίχαν τε, ἣν ἡ καλὴ “Σαπφὼ, 
ἐρωμένην γενομένην Χαράξου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς, κατ᾽ 

ἐμπορίαν εἰς τὴν Ναύκρατιν ἀπαίροντος, διὰ τῆς ποιήσεως 

ο διαβάλλει ὡς πολλὰ τοῦ Χαράξου νοσφισαμένην. Ἡρόδο- Ἷ 

τος δ᾽ αὐτὴν. “Ῥοδῶπιν καλεῖ, ἀγνοῶν ὅτι ἑτέρα τῆς Δω- 
ρίχης ἐστὶν αὕτη" ἡ χαὶ τοὺς περιβοήτους ὀβελίσχους ἀνα- 

ϑεῖσα ἐν Δελφοῖς, ὧν μέμνηται Κρατῖνος διὰ τούτων « «εκ 
εἰς δὲ τὴν Ζωρίχαν τόδ᾽ ἐποίησε τοὐσείγραμμα Ποσείδιπ- 

᾿ 

590 ἃ. ἐν δὲ τοῖς ϑοἢνν6}ν. ἐν τοῖς ΡΥ ΤΠ." φησιν αὐά, ΑΒΡΥ. 
οι. 1, ΨΝ.1. ποθῶ, μαχρὰν ἀποικῶν Ἰδοοθδίιβ. ἰδεῖ ποϑῶν 
ἄχραν ἀπ᾿ οἴκων (ἐποίκων ΡῚ). ν. 8. 1,ορεθαίαν καλοῦσιν. 
κατέχουσιν δοινν οἰ ἢ. Ἧς .5. χέδροπᾶ μόνον Ῥουβοηὰβ ρὲ [ὰ- 
ΟΡ βία Ρν. 320. χεδρώπαν (χηδρώπαν Β) ὠμὸν ΑΒ, χεδρώπαν ἐμὸν ΡῪ. 

χεδρόπαν ἐμὸν 1,. ν. 6. μάραϑον) μέάραϑων (510) Α. 

γ. 7. -- 11. δέζυ!ε ν. 586 ἀ. 

90 Ρ. Υ᾽. 8. ἐλάσσονας] ἐλάττονος νἱξίοξο 89. ν. 9. δια- 
πέμψαι) παραπέμψαι 580. Υ. 10. ἐστὲν] ἔσται 886. ψ΄, 
αὐτοῖσιν) αὐτοῖς 580. κοὐχ] καὶ οὐχ Β, δωρίχαν Α. δωρίκαν 

ΡΥ Τ,, Ζωρίχα εἰἴαπι ἴῃ δριἔοπια βογιδ᾽ αν. ἱ 

596 ο. Ἡρόδοτος] 11], 134. ἑτέρα] ἑταίρα Β. δωρίχης Δ 

δωρίκχης ΡΥῚ,. Ἐχοϊάογιιθε Ογαξῖπι νοῦρὰ. Τιἀσαπᾶπι ἐπάϊοαινε 

κ 
Βαβι, ἢν... ποὺ ἰπάἀϊοαπε ΛΒΡΨΥ, δωρίχαν Α. δωρίχαν Ῥ, δωρίχχαν 
Ὑ. “ωρίχων 1,. τοὐπίγραμμα Ἁ. τὸ ἐπίγραμμα ῬΨΠ. ποσεί- 
διπιπος ν᾽... ποοίδιππος ΑΒΡ. 
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πος; καίτοι ἐν τῇ «Αἰϑιοπίᾳ πολλάκις αὐτῆς μνημονεύσας. 

ἔστι δὲ τόδε 
Δωρίχα, ὀστέα μὲν σὰ πάλαι κοιμήσατο, δεσμῶν 

χαίτης, ἥ τε μύρων ἔχπνοος ἀμπεχονη; 

ἡ ποτὲ τὸν χαρίεντα περιστέλλουσα Χάραξον, 

σύγχρους ὀρϑρινῶν ἥψαο κισσυβίων. 

5. Σαπφῶαι δὲ μένουσι φίλης ἔτι καὶ μενέουσιν 
ὠδῆς αἱ λευχαὶ φϑεγγόμεναι σελίδες. 

οὔνομα σὸν μαχαριστὸν, ὃ ΝΝαύκρατις ὧδε φυλάξει 

ἔστ᾽ ἂν ἴῃ Νείλου ναῦς ἔφαλος τενάγη. 

καὶ ἀρχεδίχη δ᾽ ἦν ἐκ τῆς Ναυχράτεως καὶ αὐτὴ ἑταίρα 

καλή. φιλεῖ γάρ πως ἡ Ναύκρατις, ὡς ὁ “Πρόδοτός φη- 

σιν, ἐπαφϑοδίεους ἔχειν τὰς ἑταίρας. 

70. Καὶ ἡ ἐξ ᾿Ερέσου δὲ τῆς ἑτέρας - “Ξαπφὼ 

τοῦ χαλοῦ Φάωνος ἐρασϑεῖσα περιβόητος. ἦν, ὡς φησι 

Νύμφις ἐν Περίπλῳ “σίας. Νικαρέτη δὲ ἡ Μεγαρὶς οὐκ 

ἀγεννὴς ἣν ἑταίρα, ἀλλὰ καὶ γονέων χαὶ χατὰ παιδείαν 

ἐπέραστος ἦν, ἠχροᾶτο δὲ “Στίλπωνος τοῦ φιλοσόφου. 

Βιλιστίχη δ᾽ ἡ ̓ Δργεία, ἑταίρα καὶ αὐτὴ ἔνδοξος, τὸ γέ- 
γος ἀπὸ τῶν ᾿Ατρειδῶν σώζουσα, ὡς οἱ τὰ “Αργολικὰ 
γράψαντες ἱστοροῦσιν. ἔνδοξος δέ ἐστι καὶ ““έαινα ἡ ἑταίρα, 
Ἁρμοδίου ἐρωμένη τοῦ τυραννοχτονήσαντος᾽ ἥτις καὶ αἰκι- 

ζομένη ὑπὸ τῶν περὶ “Ἱππίαν τὸν τύραννον οὐδὲν ἐξει- 
ποῦσα ἐναπέϑανε ταῖς βασάνοις. ΣΣτρατοκλῆς δ᾽ ὁ ῥήτωρ 

ἔστι δὲ ΡΥῚ,. δὲ οἴη. ΑΒ. Ῥοβίάιροὶ οριστατηπια ἴπ Ἀπίβοῖορ,, 
Ῥαϊαί. νο]. ἢ! ρ. 780. γϑοορὶε Ταοοῦβῖιβ. ΤῬοίαπι Ομ ἰδ ( ο. 

ΕΝ ἢ ϑωρίχα Α. δωρίχα ῬΥΨΤ,. σὰ πάλαι Οαβαιυθοπαβ, σ᾽ ἁπαλὰ 

ῬΙ. σ᾽ ἀπαλὰ. κοιμήσατο ΑΒ. κουμήσατο ὈΨΤῸ, ΨΟ 2.» 

Ὡ 

πνοος ΑΒ. ἔμπνοος ΨΤ7,. ἔμπνοος Ῥ. 
596 ἅ. Υ. 5. Σαπφῶαι Τουρίι5. Τὐθυὶ σαπφὼ α, ν. 7. κα- 

καριστὸν] μαχάριστον Α. δ Α. ὁ ΡΥ]. Υ. 8. ἴ] 1} ν1 εἴη. 

ἸΔου 5115. ἕχη). τενάγη Ἰαοοθδῖι5. Τωοροθαΐαν γεγάνη, δ᾽ ἢν] 
δ΄ ἡνίαι 

990 6. ὩπΠρόδοτος) ἹΠ, 138. ἐρέσου ἈΡ. ἐρεσσοῦ ιἷΝ,. ̓ Ερεσοῦ 1. 

τὴς ἑτέρας Ψ].. τῆς ἑταίρας ΒΡ. τῆς ἑτέρας ὁμώνυμος Οαδαῖθο- 

ἢτι|5. Τα ἰσανὶ Ἰδοιιπαιη, ἀγεννὴς] ἀγενὴς Ῥ, γονέων) εὐγενὼν 

«αἀά. οινν οἰ ἢ., ἕνεκα Οονὰὔϑ. 
590 ἢ ἡ ἑταίρα οἱ, Β. ταῖς βασάνοις Δ, τοῖς βασώνοις ῬΎΤΩ. 
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ἐρωμένην εἶχε τὴν ἐπικληϑεῖσαν “277 μὴν ἑταίραν, τὴν χα 

λουμένην Παρόραμα" διὰ τὸ χαὶ δύο δραχμῶν φοιτᾶν 

πρὸς τὸν βουλόμενον, ὡς φησι 1 ργίας ἐν τῷ ̓ περὶ ἑταιρῶν. 
Ἐπὶ τούτοις ὁ Μυρτίλος μέλλων σιωπᾶν; “Δλλὰ μι- 

χροῦ, ἔφη, ἄνδρες ῬΉΆΒΝς ἐξελαϑόμην ὑμῖν εἰπεῖν τήν τὲ 
597 ἀντιμάχου «Τυδὴν, προσέτι δὲ καὶ τὴν ὁμώνυμον ταύτης 

ἑταίραν «Τυδὴν, ἣν ἠγάπα “Ἰαμύνϑιος ὃ Μιλήσιος. ἑχά- 

τέρος γὰρ τούτων τῶν ποιητῶν, ὡς φησι Κλέαρχος ἐν 
τοῖς Ερωτιχοῖς, τῆς" βαρβάρου “υδῆς εἰς ἐπιϑυμίαν κατα- 

στὰς ἐποίησεν ὁ μὲν ἐν ἐλεγείοις, ὃ δ᾽ ἐν μέλει τὸ χα- 
λούμενον ποίημα ““υδήν. παρέλιπον δὲ καὶ τὴν Μιιιμνέρμου 
αὐλητρίδα Ναννὼ χαὶ τὴν ᾿Βρμησιάναχτος τοῦ Κολοφω- 

γίου “εόντιον" ἀπὸ γὰρ ταύτης, ἐρωμένης αὐτῷ γενομένης, 
ἔγραψεν ἐλεγειαχὰ τρία βιβλία, ὧν ἐν τῷ τρίτῳ κατάλο- 

ν γον ποιεῖται ἐρωτικῶν, οὑτωσί πως λέγων 

71. ύμν μὲν φίλος υἱὸς ἀνήγαγεν Οἰάγροιο 
᾿Αγριόπην Θρῆσσαν στειλάμενος χιϑάρην 

«Ἵιδόϑεν. ἔπλευσεν δὲ κακὸν χαὶ ἀπειϑέα χῶρον, 
ἔνϑα Χάρων χοινὴν ἕλκεται εἰς ἄκατον 

5 ψυχὰς οἰχομένων. λίμνης δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἀστεῖ 

ἑταίρα δέ τις ἐπεχαλεῖτο λήμη καὶ παρόραμα, διὰ τὸ καὶ δύο 
δραχμῶν φοιτᾶν πρὸς τὸν βουλόμενον φησὶ γοργίας Ο. λήμην ΑΒΡΥ, 
λίμην Βα5:}. “ήμην 2. οτγᾶπι βογιρέυγαπι οχ δρίίοπιθ Ηθβομ 

το πηολὰς (ΑΒΔ ΌΒΟΠ8, παρόραμα ΑΒΡ εἐ φιΐάαηι εοάϊεες Οἃ- 
58 θθοηϊ, παρόραμον 1. 

597 ἃ. ἑταίραν ΑΒ. ἑτέραν ΡΥ, Τοΐαπη ἤὰπο ἀ6 Τυνάα ᾿Ιοδαπι 

οἕ Ἡογπι οβἰαπδοίβ γ ΘΟ ΓΒῚ5 ὁπὶ. Ὁ, τὴν μνέρμου αὐλητρίδαιναν γὰ 

καὶ τὴν ἐμησιάνακτος Β. ΝΣ 

597». ὧν δεμννοῖση. ὡς Α. ὃς ΡΥ]. τῷ οὲ οὑτωσί πως λές: 
γων οἣι. Β., Ἡδνπιοβια πα οεῖβ σᾶγπηθπ οπιθπάατο δὲ δχριϊοαγα 

οοπαίὶ βαπὲ ΕΝ ηκ Θπἴὰ5 ἴθ ἀρροπάϊοδ δὰ δρίβίοϊα πη οὐ εϊσαπὶ αἰξθ- 

τᾶπι δὲ Δ δβδίοηιυβ ἴῃ ἰθνῸ αιιθπὶ Ε ον δία πδοίῖβ ποπιῖπο ἱπβοιρέμην 
οετάτϊε. ΨΟ 1. οἐἰαγροις Β. ν. 2. Θρῆῇσσαν) ϑρήϊσαν Β. 

κιϑάρην Α΄ κιϑάρῃ ὈΝῚ.. Υ. 3. ἔπλευσεν ΔΑ ἀρὰ Βυμπκοπίαηι, 
απ ὀχοογρεῖϊβ ἃῦ ΒΙοβδβίηρίο ᾿δοεϊοη θιι5. ἀ85. ο8ῖ, δου θοβδξιν 

ἔπλευσε. Υν,, 4. κοινὴν Ἰιρηπορίι5. Απἰ πιὰ ἀν υβίου. δὰ ΟΟ] αὐμαπι, 
ν»- 102, Τὴννῖ ἀκοὴν, ν. δ. λίινης παμηκοπῖαβ. λέμνην Α, λίμνη, 

κὰ ὁ Ρί μαχρὸν ἀστεῖ] μαχρὺν ῥυτὰ ἢ, 
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ῥεῦμα διὲχ μεγάλων ῥυομένης δονάκων. 
ἀλλ᾽ ἔτλη παρὰ κῦμα μονόζωστος κιϑαρίζων 

᾿Ορφεὺς, παντοίους δ᾽ ἐξανέπεισε ϑεούς" 
Κωχυτόν τ᾿ ἀϑέμιστον ἐπ᾿ ὀφρύσι μειδήσαντα 

1.0 ἠδὲ καὶ αἰγοτάτου βλέμμ᾽ ὑπέμεινε κυνὸς, 
ἐν πυρὶ μὲν φωνὴν τεϑοωμένου. ἐν πυρὶ δ᾽ ὄμμα 

σχληρὸν τριστοίχοις δεῖμα τρέρον κεφαλαῖς. 
ἔνϑεν ἀοιδιάων μεγάλους ἀνέπεισεν ἄνακτας 

᾿“Ἰγριόπην μαλαχοῦ πνεῦμα λαβεῖν βιότου. 
15 οὐ μὴν οὐδ᾽ υἱὸς Πήνης ἀγέραστον ἔϑηκε 

ἹΜουσιῖος, Χαρίτων ἤρανος, ᾿Δντιόπην" 
ἢ τε πολυμνήστῃσιν ᾿Ελευσῖνος παρὰ πέζαν 

εὐασμὸν χρυφίων ἐξεφόρει λογίων, 
ἱΡάριον ὀργειὼν ἀνέμω διαποιπνύουσα 

40 Δήμητρα" γνωστὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ εἰν ᾿«Ἄΐδῃ. 
φημὶ δὲ καὶ Βοιωτὸν ἀποπρολιπόντα μέλαϑρα 

ἩΙσίοδον, πάσης Ἴρανον ἱστορί᾽)ς; 
᾿ΑΙσχραίων ἐσικέσϑαι ἔχονθ᾽ ᾿Ελιχωνίδα κώμην" 

ἔνϑεν ὅ γ᾽ Ἤοίην μνώμενος ᾿ΑΙσχραϊκὴν 

Ψ. 6. ῥεῦμα] χεῦμα Ἐπξηϊκοηΐα8. διδκ] Βογθοθδέαν δι ἐκ. 

ῥυομένης ἈΠ ΗΚοπία5. ὀνομένη ΡΥ͂Τ,. 
597 ο, . 7. μονόζωστος ἈαΠπΙκοηῖι5. Το ρο θα μονόζωστον- 

κιϑαρίζων οἵ. Ρ Ἰασὰπᾶ ἱπάϊ!ςαΐα. Ψ. 9. ἀϑέμιστον)] ἀπό- 
ϑέστον ΒαΠηκοαπίμ5, ἐπ᾿] ὑπ᾿ ἘἈυΒπ κοπ 5. μ᾿ δείσαντα Β. 

Ὑ. 10. κυνὸς κὐρὸς Β. ὙΟ 11. φωνὴν Τιοηπορίι5. φωνῇ 

ὙΙ,. φωνὴ Ρ. Ψ. 12. φέρον Ἀυδπὶςοηῖτ5, φέρων ΡΥ... Ψ. 13. 
ἀοιδιάων Ψ1,. λυδιάων ΒΡ δὲ Α ἀρυά Βαβηϊκδϑηῖπι. 

997 ἀ. Υ. 106. ἤρανος Ὑ].. ἦραν ὃς ΒΡ. ν. 17. ἢ τὲ Α. ἢ 

τὰ ν «τὲ Ῥ. ὃς ἼΕ ὙΠ... πολυμνῆς τησιν ΒΒ. πολυμνήτοιο ᾽ 05- 

55. δᾶ Ηγπιπαπι ἢ Οούοσοπι Ὁ. 130. ν. 18. εὐασμὸν Α ἃρυά 
ἘἈπηπικοπίσπι. ἔνασμον Β. εὔοσμον ΡΥΤ,. Ὑ. 19. ὀργιὼν δον οῖσἢ, 

ὀργίων ῬΝΤ,, “Ῥαριάδ᾽ ὀργειὼν Ψοπδῖυ5. ἀνέμω διαποιπνωιουσα 
(διαποιπνύισα ἀρὰ Ἠπμηκοπίαπι) Δ. ἀνέμω διαποιπνώουσα ὮΒ. ἀνέμω 
διαποιπνύουσα Ὑ ἴω. ἀνέμῳ ἴσα ποιπνύουσα Νὶ οϑϑίι. ἀνεμώλιτ ποιπνύ- 

ουσα Ομ νοοῖ σἢ. ρυαθθυπίθ Τθπηθρίο, αυἱ το] ου 8. ἈΠΙδ σοπϑίϊει-- 

εἰ5. ἀνεμιώλια ποιπνύουσαν ἀράοτγταΐξ, ν. 21. μέλαϑρα δι ΕἸ ΒΚ, 
μέλαϑραν ΑΒ. μέλεϑρον Ῥ, ΒΆ511,. 1.. μέλαϑρων (510) Υ. Ὑ. 28: 

ἤφανον ῬΨῚ,. ἱστορίας Β, Υν. 23. ἀσχραίων Α. ἀσχραῖον ὈΨΤΩ. 

ἔχονθ᾽ Τῷ. ἔχων ΑΒΡΨ. ἔχειν δ᾽ Τιεππορίυ. ἑχόνϑ᾽ Βαϊδοδηι- 

Ρῖτις. ν. 24. ᾿Δσχραϊκὴν ἀκραιρὴν Β. 



898 

Ὀ 

597 ο. Ψ. 20. ἀναρχόμενος (ἃ, (απέοτιι5β ΨᾺΓ. μ6οέ, ΤΥ, 3. 
Ὑ. 28. μουσοπόλον ΑΡ. μουσοπόλων Ὑ[,. Ψ. 29. λεπτὴν δ᾽ ΒΡ 

δ Δ ἀρυὰ πὐυμπηκοηίαμη. λεπτήν γ᾽ ὙΠὼ, ῬοΙον: μαγεϊουϊαπι, 
, εἰσενάσσατο ΒΡ. 

597 Γ᾿ Μ΄. 33. ἔκλαιεν] ἔχλαε Β. 

598 ἃ. Ψ. 37. πολιῷ ΨΙ,. πολίῳ Ῥ, πολλιῷ Α. πολλάκι λώ- 

τῳ (5ῖ. απο πα. ὄχθῖθοῖ: λωτῷ ϑομνν οὶ.) Α. πολλάκε μώτω Ῥ, 

πολλὰ χιμώτω Ψ|,.. πολλάκι κώλῳ ἘΒυππ)κθηΐαβ. σίχε συνεξαμύη Ἀ. 

οοΥρέο. σιχε συνεξαμύη, ἡ ΒΒ. σίχε συνδραμίη ῬΥ],, γἱὰς ἀπποία-- 

εἰοποπ.. Υ͂, 39, ἠδ᾽ ἤχϑεε ἃ ἀρὰ Βαυϊηϊκοπίαην. ἠδὲ σα8διι- 
. ΠΑΡ οὐδὲ, Φερέκλην] Φέρεκλον Οὐδαι θΟΠπι18. Υν. 40. 

ΡΨΙ,, τοϊανδ᾽ Β. τ᾽ οἱαν ἡ δρᾷ Ευδηκοηίαπι, τοίαν ἀρυᾶ 
δΟΝνν ΘΙ ἢ. Ν. 41. λυσηίδος ΑΒ. χρυσηίδος ΡΥ͂Ι,. “υδηίδος ἀὰ- 
υἱεαπέον ἈΠ Κοη 5. 

98". Ψ. 48. δαρδάνη ΑΒ, δαρδάνην Ψ],.. περδάνη Ῥ. λάρνακί 

μεν ἈΘΒπ Θ εἶα 5. Υ. 44. κλαίων, αἰάζων 1] 5 οῃ 59 ἰὼ Οραβο. ῬΕϊ- 

10]. νο]. 1. ὁ. καλλιωναΐζαον Α. καλλιωναίζαον Β. χαλλίον᾽ ἴζαον ὈΨΤ,. 
καλλέον᾽ ἔξαον οἀϊίῖο Οαβαυθοπίαπα βοοαπᾶα, ΒᾺΝ οπῖὰ5. δχ οὐαϊςα 
δ δμθίο δίίυ! καλλίονα ἔξαον διῆλθεν, σα πὶ Ἰαρβιι τντεϊα αν ἐν ροῖμ6- 

γοιβαθαξαν, ΡγῸ οὐάϊοῖβ βουϊρέιχα ΡΟ 6.5. δ᾽ ἦλϑεν Οαδαι- 

1330 17 

95 πόλλ᾽ ἔπαϑεν, πάσας δὲ λόγων ἀνεγράψατο, βίβλους 
ὕμνων ἐκ πρώτης παιδὸς ἀνερχόμενος. 

αὐτὸς δ᾽ οὗτος ἀοιδὸς, ὃν ἐκ Διὸς αἶσα φυλάσσει 

ἥδιστον πάντων δαίμονα μουσοπόλον, 

λεπτὴν εἰς ᾿Ιϑάχην ἀνετείγέτο ϑεῖος “Ὅμηρος 
φδῆσιν πινυτῆς εἵγεχα Πηνελόπης" 

ἣν διὰ πολλὰ παϑὼν ὀλίγην ἐσενάσσατο νῆσον 
πολλὸν ἀπ᾽ εὑρείης λειπόμενος πατρίδος" 

ἔχλαιεν δ᾽ ᾿Ιχάρου τὲ γένος καὶ δῆμον ᾿ΑἸμύκλου 
χαὶ “Σπάρτην, ἰδίων ἁπτόμενος παϑέων. 

8 Μίμνερμος δὲ τὸν ἡδὺν ὃς εὕρετο πολλὸν ἀνατλὰς 
ἦχον καὶ μαλακοῦ πνεῦμ᾽ ἀπὸ πενταμέτρου, 

χαίετο μὲν Ναννοῦς" πολιῷ δ᾽ ἐπὶ πολλάκι λωτῷ 
χνημωϑεὶς χώμους σίχε συνεξαμΐη. 

ἤχϑεε δ᾽ 'Ἑρμόβιον τὸν ἀεὶ βαρὺν ἠδὲ ΦΦερέκλην 
ἐχϑρὸν μισήσας τοιάδ᾽ ἔπεμψεν ἔπη." 

«Τυδῆς δ᾽ ᾿Αντίμαχος «Ἰυσηίδος ἐχ μὲν ἔρωτος 
πληγεὶς Πακτωλοῦ ῥεῦμ᾽ ἐπέθη ποταμοῦ" 

δαρδάνη δὲ ϑανοῦσαν ὑπὸ ξηρὴν ϑέτο γαῖαν 

χλαίων, αἰάζων δ᾽ ἠλϑεν ἀποπρολιπὼν 

Οαβαυθοπία πο βοοιπάαθ χαλλέον᾽ ἔξαον, «πο οἱ Ὁ οι] 08 
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45 ἄχραν ἐς Κολοφῶνα" γόων δ᾽ ἐνεπλήσατο βίβλους 
ἱρὰς, ἐκ παντὸς παυσάμενος καμάτου. 

“Πέσβιος ᾿ἥλκαϊος δὲ πόσους ἀνεδέξατο κώμους, 

“Σαπφοῦς φορμίξων ἱ ἱμερόεντα πόϑον, 

γιγνώσκεις. ὁ δ᾽ ἀοιδὸς ἀηδόνος ηράσαϑ'᾽ ὃ ὕμνων 

50 Ἴημον ἀλγύνων ἄνδρα πολυφραδίῃ. 

καὶ γὰρ τὴν ὁ μελιχρὸς ἐφωμίλησ᾽ ᾿Αναχρείων 
τελλομένην πολλαῖς ἄμμιγα “Ζεσβιάσι" 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν λείπων Σάμον, ἄλλοτε δ᾽ αὐτὴν 
οἰνηρὴν δοῦριν κεκλιμένην πατρίδα, 

55. .“έσβον ἐς εὔοινον" τὸ δὲ δὴ ῥίον εἴσιδε “έχτον 

πολλάχις Αἰολικοῦ χύματος ἀντιπέρας. 

᾿τϑὶς δ᾽ οἷα μέλισσα πολυπρήωνα κολώνην 
λείπουσ᾽ ἐν τραγικαῖς ἦδε χοροστασίαις 

Βάχχον καὶ τὸν Ἴξρωτ᾽ ἀγειραιϑειαρειδὸς 
ΡΩΝ ᾿ Ζεὺς ἔπορεν “Σοφοκλεῖ. 

φημὶ δὲ χἀχεῖνον τὸν ἀεὶ πεφυλ αγμένον ἄνδρα 
καὶ πάντων μῖσος χτώμενον ἐχ συνοχῶν 

πάσας ἀμφὶ γυναῖχας, ὑπὸ σκολιοῖο τυπέντα 
τόξου. νυχτερινὰς οὐκ ἀποϑέσϑ'᾽ ὀδύνας. 

85 ἀλλὰ αχηδονίης πάσας κατενίσατο λαύρας, 
““ιἰγείων μέϑεπεν δ᾽ ᾿“ρχέλεω ταιίην, 

Βόμαβ, διῆλθεν ΑΒ. δῆϑεν ΡΥΤ,. ν. 458. ἄχραν ΡΥΤ,, ἄχρον ἈΒ. 

ἐνεπλήσατο ἈΒ. ἀνεπλήσατο ῬΨΤ,. Υ. 406. ἱρὰς Ψ],. ἑερὰς 
ἈΡ, ἱερᾶς Β.. Υν. 49. γιγνώσκεις ῬΎΤ,, γινώσκεις ΑΒ, ὕμνων 

ῬΨΙ,. ὑμνῶν Α, 

598 ο. , 1, ᾿Δνακρείων Ψ7,. ἀναχρέων ΑΒΡ, Ψ. 52. ἀμ-- 
κιγά «Πεοβιάσιν] ἀκμιγαλαις βιασιν Ἀ. Υ. 53. λείπων σάμον Α, 
λωπὼν σάμον ΒΒ, λιπὼν σάμον Ῥι προλιπὼν σώμον ΨΥ]. ᾽ν. οαδιοὶ: 

νηρὴν] οἰναρὴν Β. δοῦριν οοὐγπρίο Ὑ]Ι,. δοῦχιν Ῥ. δουρὲ Οαδ5δι-- 
Βόητι8, ψν 5. ἐς]. εἰς Β. δὴ ὑΐον Οαδαυθοπαβ. Πνῖ μὺυ-- 

ρίον.. εἴσιδε ἵ,. εἰσίδε ῬΨ. «““έχκτον (δβαυθοπαπ. Εἰ γὶ λέ- 

κτρον, Ψν. δ7. ᾿Ατϑὶς Βαμα κοπῖ5. Πἰδνῖ αὖϑες. πολυπρήωνα 
κολώνην ἈπἢηἸκοηῖτ5., 1001 πολυπρίωνα κυδώνην. πολυπρήωνα Λολω- 

νὸν με πη θρίτι8. Υ. 58. λειποῦσ᾽ (510) ΡΠ... λεποῦσ᾽ Ν. 

898 4. Υ΄ 89, «γετραιϑειαρειδὸς ΑΒ: φαᾶς ΓΘ] αυΐϊᾶθ 6556. ΥἹἀ θη εαν 

γϑυθολιπν ᾿πέθι γ 065 ἤβρωτα οἱ Ζεὺς ἀοροτγάϊεουα πὴ, πλᾶ 1] 6 ἴῃ τὰ πὶ 

νορθην ὁθηπιῃμοίαο. ἀγεῖραιϑ' ἀαρειδὸς (ἀρειδὸς Ὁ.) ΡΥ]... ὟΝ. 603. 
σκολιοῖο ΛΏΡ, σχολίοιο ἵ,. οχϑολιοῖς Ψ. Νν. θὃ. “7]κκηδονίης} χκα- 

κηδονίης Ὁ. ν΄. Οὐ, ’“ρχέλεω] «οχελάω Ἠ, 
Αὐηενλευβ. ΠῚ. 80 
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εἰσόχε δαίμων Εὐριπίδῃ εὕρετ᾽ ὄλεϑρον, 
ἀμφὶ βίου στυγνῶν ἀντιάσωντι χυνῶν. 

ἄνδρα δὲ, τὸν Κυϑέρηϑεν ἀνετρέψαντο τιϑῆναι, 
7 ΒΒάχχου χαὶ λωτοῦ πιστότατον ταμίην, 

Μοῦσαι παιδευϑέντα Φιλόξενον, οἷα τιναχϑ εὶς 
ὠρυγῇ ταύτης ἦλϑὲ διὰ πτόλεως, 

γιγνώσχεις, ἀΐουσα μέγαν πόϑον, ὃν Γαλατείης 

αὐτοῖς μηλείοις ϑήχαϑ᾽ ὑπὸ προγόνοις. 
5 οἶσϑα δὲ καὶ τὸν ἀοιδὸν, ὃν Εὐρυπύλου πολιῆται 

Κῶοι χάλχειον ϑῆκαν ὑπὸ πλατάνῳ 
Βιττίδα μολπάζοντα ϑοὴν. περὶ πάντα Φιλητᾶν 

ῥήματα χαὶ πᾶσαν ῥυόμενον λαλιήν. 
οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ὁπόσοι σκληρὸν βίον ἐστήσαντο 

80 ἀνϑρώπων. σκολιὴν μαιόμενοι σο(ίην, 
οὗς αὐτὴ περὶ πιχρὰ λόγοις ἐσφίγξατο μῆτις 

χαὺ δεινὴ μύϑων κῦδος ἔχουσ᾽ ἀρετὴ, 
οὐδ᾽ οἵδ᾽ αἰνὸν ἔρωτος ἀπεστρέψαντο χυδοιμὸν 

φαινόμενον. δεινὸν δ᾽ ἤἦλϑον ὑφ᾽ ἡνίοχον. 
85 οἵη μὲν Σάμιον μανίη κατέδησε Θεανοῦς 

Πυϑαγόρην. ἑλίχων κομψὰ γεωμετρίης 

598 6. Υ΄. 67. Γποδγέμχν υὐγαπι ἃπίς δη Ροβὲ δαήμων δἰἰηαϊᾷ οχ- 
εἰάοτῖε. εἰοόκε δαίμων ΒΡ, εἰσόκε τοι δαίμων ΨΠὼ: αὰοὸ τϑέεπίο 

Ῥογβοῦῖβ ἴῃ ΜΊΒοοΙ αι, ἡ. 245. Εὐριπίδη οἄδι νυσδέϊνο βου νοθαῖ, 
εὕρετ᾽ ΑΒ. εὗρεν ΡΥΤ,. ν. 08. ἀντιάσανει Ψ],. ἀνειάσαντα 

ΒΝ Υ. 69. δὲ} τε Β. Υν. 73. γιγνώσκεις Πα δοδμνρῖι5. 

γιγνώοκεε ἈΡΨ],. γινώοχει "δ, ἀΐουσα μέγαν δ ΚΘυ 5, χαὶ οὐ- 

σαν μέγαν ΑἸΡ, χαὶ οὐσαμέγαν Ὑ, καίουσα μέγαν ἴ. Υ. 74. μη- 

λείοις ἸΤοτίηρα ΟὈβθιναίες. νυ. 248. 1071 μηλίοις, ν,. 78. ὃν 1, 
τὸν ΒΡΥ, 

98 ἢ, Ψ. 77. Φιλητὰν Υ].. φιλήταν Ὁ, φιλίταν ΑΒ, ν. 78. 
ῥήματα) πήματα νἱείαια ἐγ ροιμειϊοαηι Βαβι. 1. λαλιήν] χαλιήν ῬῸ 

Ὑ. 790. οὐδὲ μὲν» οὐ μὴν ΒΙοπιπο!άμ5. ἴῃ Πίανίο οἰαϑδίοο 1 .0η- 
ἀϊποηβὶ ἴαβο, ὙΠ]. ν, 239, ἐστήσαντο) ἐκτήσαντο ῬΟΣΒΟΠΒ. 
νῸ 81, αὐτὴ) αὐτοὶ Β. εὖδ᾽ ἡ δοδιν εἰρῖν. πιχρὰ] πυκνὰ Ρογδοπυϑ 
ἐπ Δ] 8οθ! ] πη. Ρ. 248. λόγοις Ῥ].. λόγοι Α΄, λόγων δεμινοῖπῃ, 

ἐσφήγξατο Ὁ. γ΄. 82. κῦδος ΡΥ.!,. κῆδος Α, ν. 53. 

οἵδ᾽ αἰνὸν ᾽ν ὁϑίυπυβ. οἷδεν ὃν ΑΙ, οἱ δὲ τὸν Ῥ, οἱ δεινὸν Υ. 
ἀπεοιρέψανιο ΑΒ, ἀπεερέψαντο ῬΨΤ. 
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εὑρόμενον, καὶ κύχλον, ὅσον περιβάλλεται αἰϑὴρ, 
βαιῇ ἐνὶ σφαίρῃ πάντ᾽ ἀποτασσόμενον. 

οἴῳ δ᾽ ἐχλίῃνεν. ὃν ἔξοχον ἔχθη ᾿“πόλλων 
90 ᾿ἀνϑρώπων εἰναε “Ξωχράτη ἐν σοφίῃ 

Κύπρις μηνίουσα πυρὸς μένει. ἐκ δὲ βαϑείης 
ψυχῆς κουφοτέρας ἐξεπόνησ᾽ ἀνίας, 

οἰχί᾽ ἐς ᾿Δσπασίης πωλεύμενος " οὐδέ τι τέχμωρ 

εὗρε, λόγων πολλὰς εὑρόμενος διόδους. 

οὗ ἄνδρα Κυρηναῖον δ᾽ εἴσω πόϑος ἔσπασεν ᾿Ισϑμοῦ 
δεινὸν, ὃ τ᾿ ᾿4πιδανῆς “αΐδος ἠράσατο 

ὀξὺς “ρίστιππος, πάσας δ᾽ ἠνήνατο λέσχας 

φεύγων, οὐδαμένον ἐξεφρόρησε βίω. 
1 Ἐν τούτοις ὁ ᾿Ἑρμησιάναξ σφάλλεται συγχρονεῖν 

οἰόμενος Σαπφὼ καὶ ᾿Αναχρέοντα, τὸν μὲν χατὰ Κῦρον 
καὶ Πολυχράτην γενόμενον, τὴν δὲ κατ᾽ ᾿ἀλυάττην τὸν 
Κροίσου πατέρα. Χαμαιλέων δ᾽ ἐν τῷ περὶ Σαπφοῦς 
καὶ λέγειν τινάς φησιν εἰς αὐτὴν πεποιῆσϑαι ὑπὸ ᾿ἀνα- 
κρέογτας τάδε 

“ φαίρῃ δεῦτέ με πορφυρέῃ 
βάλλων χρυσοχόμης "ἔρως 

νήνι ποιχιλοσαμβάλῳ 

5899 ἃ, Ψ. 87. εὑρόμενον ΑΒΡΨ, εὑράμενον 1, Υ, 88. βαιὴ 
ἐνὶ] βίης ἐν ΑΒΡ, βαιὴ τ᾽ ἐν Ὑ1,. ἀποτασσόμενον] ἀπομαοσόμενον 

ΤΟΣ δε 8115 ἀρὰ Εις Θπἴαπα, Υν. 89, ἐχλέηνεν ὃν Ἠδτίηρᾶ. 
Ἐ1θγι ἐχλειημένον. ἔχρη ᾿Απόλλων ἀνθρώπων εἴναι Ῥογβοπαβ ἴπ 

ΜΙΒΟΘ δ ηοβ Ρ. 41. ὙΥ̓γἐέθηθ 1} οοπίθοίανα εἴναν ᾿Απόλλων ἔχρηοῦ 
ἀνθρώπων ἀαϊαίιι5. ἐχρὴν πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων εἶναι ΑΒΕ, ἐχρὴν (Θοααμ 
ἕὰν Ἰδοιπαθ ἱπα οἰ) εἶναν πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ὈΨῚ,, γ, 90. 

“Ξωχράτη) σωχράτεν Ρ, σοφίῃ] σοφὴ 13. 

899 Ρ- Υ, 92. κουφοτέρας ΛΒ. κουροτέρας ὈΥῚΤ,. ἐξεπόνησ᾽ - 

ἐξεπόνησαν ἘΌ, ἐξεφόρησ᾽ λα] ΘΗ Ἶτι8. ν. 94, λόγων Ἰ!ονίηρα. 

1101 λόγῳ. εὑρόμενος) Τιοσοραίαν εὑράμενος. νι 95; δ᾽ 

0, Υ1,. οὐ. ΔΑΉΡ, ν΄ 90. δεινὸ»} δεινὸς ἔξ κοι 5. 

Υ. 97. ἠνήνατο ΑΒ. ἠνήσατο ΡΥΤ,. ν΄, θ8. ἐξ εφύρης ἐβίω Ῥοι- 

50Π1|85 ἴῃ ΔΙ βοοϊίαη. νυ. 240. 

599 ο. ᾿ἀλυάττην)] ἀλυάτην Β, Χιαμαιλέων δ᾽] δ᾽ οἠι. Β. 
Απδου Ομ ΕΒ ὙΟΡΒΙ 5. ΟἿ, Ψ. 1. Σφαίμη δεῦτέ με Τι. οφερ᾽ αἴ- 

ρέει μὲ Υ΄, σφεραίρη μὲ 'Ὸ πορφυρέη βάλλων αν ας. [01] 

πορφύρ᾽ ἐνιβάλλων. Υ. 3. νην γνηλε δίηθ. δοοθπέι Α,. νυν 

80." 
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ἐρωτικὸν τοῦτον πεποιῆσϑαι κατάλογον, οὐχ ὧν οὕτως 
ὙὟ Ἢ ς σ ΕἸ 
ἐρωτομανὴς ὡς διαβάλλων μὲ εἴρηχεν ὃ Κύνουλκος" ἀλλ᾽, 
ἐρωτιχὸς μὲν εἶναι ὁμολογῶ. ἐρωτομανὴς δὲ οὔ. 

Αἰσχύλος ἔφη ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς ἐν ᾿Αμφιτρύωνι. οὗτος δ᾽ 
ἐστὶν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιανὰ ἔπη συνϑεὶς, ἀνὴρ 
εὐπαίδευτος. 

νατώτατον τὸν Ἔρωτα. προσέτι δὲ χαὶ τὴν ᾿Αφροδίτην 
τὴν χρυσὴν, τὰ ὺὐριπίδου ἐπὶ νοῦν λαμβάνων λέγω 

ΡΥΙ.. ποικιλοσαμβώλῳ)] 1. ΟΡ δέυγ ποικίλος λαμβάνω. Υ. ὃ. 
ἐσεὶν) Βοῦρα ἐστὸν εὐχτίτου Βαγποβίυβ. 1ἰθγὶ εὐχτικοῦ. 

δὲ} δὲ οὗν, δοιιννοῖσα. δαἀϊεῖο. ν.1. ΧΚεῖνον Βαγηθβῖτιβ δὲ αἰ. 
Γ ν 1 χεένων. ἔνισπες θαγποϑίθ5. εἶνσπες Ἀ, εἴνκσπες ΡΥΊῚ,, 

3. Ἵἤιος δὲ ὃν Ἰδαγηοβίιβ, ΤΠ ν1 ὃ τήκος οἱ ὅο᾽. Υ. 4. ἀγαυός 
Βανποβίιϑ. 1υἱδιῖ ἀγλαός, κωμῳδιοποιὸς Δ, χωμῳδοποιὸς ῬΨΤΩ. 

ἄἰρὸ ἔνα σπιοηξαηι δεϊα ιν αλ 1} βου ρίοτο5 δἰξα!οσιιμξ, ἀθ αυϊθι5 νἱᾶδ 

ι334 ΙΓ 

συμπαίζειν προχειλεῖται. 

5. ἡ δ᾽, ἐστὶν γὰρ ἀπ᾿ εὐχτίτου 
“Τέσβου, τὴν μὲν ἐμὴν κόμην, 
λε υχὴ γὰρ, καταμέμφεται, 
ἄγρα δ᾽ ἄλλην τινὰ χάσκει. 

χαὶ τὴν “Σαπφὼ δὲ πρὸς αὐτὸν ταῦτά φησιν εἰπεῖν 
Κεῖνον, ὧ χρυσόϑρονε Μοῦσ᾽, ἔνισπες 

ὕμνον, ἐχ τᾶς καλλιγύναικος ἐσϑλᾶς 
Τήιος χώρας ὃν ἄειδε τερπνῶς 

πρέσβυς ἀγαυός. 
ὅτι δὲ οὐκ ἔστι Σαπφοῦς τοῦτο τὸ ᾧσμα παντί που δῆ- 
λον. ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι παίζειν τὸν ἹἙρμησιάναχτα περὶ τού- 

του τοῦ ἔρωξες. χαὶ γὰρ Δίφιλος ὃ κωμῳδιοποιὸς σέσποίη-- 
χὲν ἐν Σαπφοῖ δράματι Σαπφοῦς ἐραστὰς ᾿Αρχίλοχον 
χαὶ ᾿Ἱππώνακτα. 

- ὃς ἐκ ἍΠτ ὁ »-"᾿ » Γ᾽ -" 

Ταῦϑ᾽ ὑμῖν, ὦ ἑταῖροι. οὐκ ἀμερίμνως δοχῶ τὸν ἔ 4 0 4 ΐ 

Τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγχη δυστυχεῖν ἐν πλείοσιν, 
ἐξὸν σιωπᾶν χὰν σχότῳ χρύπτειν τάδε; 

» 

« γ᾿ Ύ , κ 73. “Ὑπολαμβανων οὖν μέγαν εἶναι δαίμονα καὶ δυ- 

899 ἁ. ν΄. 8, ἄλλην] ἄλλον Ἔχργοβϑίξ Βα] οα πιρία8. “Σαπφὼ 

590 9. ταῦϑ᾽ Β ταῦτα ὈΥῚ,, Τίς δ᾽ ἔατ᾽] τί δ᾽ ἔσται Β, 
99. ἔν προσέτι δὲ) 1,6 σοθαίαν προσέτι τε. Ιὐυνὶριαϊθ. ἐχ Θο- 
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Τὴν φροδίτην οὐχ ὁρᾷς ὅση ϑεός: 
ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἄν 

ὅση πέφυκε χαφ᾽ ὅσον διέρχεται. 

αὕτη τρέφει σὲ καμὲ καὶ πάντας βροτούς. 
τεχμήριον δὲ μὴ λόγῳ μόνον μάϑης, 
ἔργῳ δὲ δείξω τὸ σϑένος τὸ τῆς ϑεοῦ. 

ἐρῷ μὲν ὄμβρου γαῖ᾽. ὅταν ξηρὸν πέδον 
ἄκαρπον αὐχμῷ νοτίδος ἔἐνδεως ἔχῃ" 

ἐρᾷ δ᾽ ἁ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 

10 ὄμβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν ᾿Αφροδίτης ὕπο. 
ὅταν δὲ συμμιχϑῆτον ἐς ταυτὸν δύο, 
φύουσιν ἡμῖν πάντα καὶ τρέφουσ᾽ ἅμα 
δι᾿ ὧν βρότειον ζῇ τὲ χαὶ ϑάλλει γένος. 

σι 

χαὶ ὃ σεμνότατος δ᾽ Αϊσχύλας ἐν ταῖς Δαναΐσιν. αὐτὴν 

παράγει τὴν ᾿Αφροδίτην λέγουσαν 
᾿Ερᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑόνα, 
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν " 
ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὕναεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔχυσε γαῖαν" ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 

ὅ μήλων τὲ βοσχὰς καὶ βίον Δημήτριον" 
δενδρῶτις. ὥρα, δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 

- τέλειος ἐστέ. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

74. ᾿Εν “Ιππολύτῳ Εὐριπιδείῳ. πάλιν ἡ ἐν ἀύζνψα φησὶν 
Ὅσοι τε πόντου τερμένων τ᾿ ᾿ Ἵτλαντιχῶν 
ναίουσιν εἴσω, «φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 

τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 

Ὑ ἈΙΟΚο παν απν πὶ ΠΙαί 6 Εν ρΙ ἄθα Ρ. 51]. Ψ. 1. Τὴν ᾽᾿Αφρο- 

δέτην αὐά, 1.. οπι. ΡΥ. ΟΥ͂. 8. χκἀφ᾽. δοινοθαξαν καὶ ἐφ΄. καὶ 

ἐν Ῥ, χυὶϊ ὅσῳ ῥ1Ὸ ὅσο». Υ. ὃ. μάϑης] μάϑοις Ῥ, 
000 ἃ. Ν. 7. γα Ν}.. γαῖα ΒΡ, ὅτων ϑομυνοῖρι. εχ δίο- 

"ωαθο. Τηθγὶ ὅτε. Ψ, 8. ἔχῃ Α. ἔχει ῬΨῈ, οὐ δίορνδθαϑ. 

Ὑ. 12. χαὲὶ τρέφουσ᾽] κἀκτρέφουσ᾽ διορναδὰβ ΕΙοΣ. ΡΒ δῖο, 1. 12. 

ταῖς Ζ)αναῖσιν}] ταῖς οτὰ. Β, 

χ ε 
6000 Ὁ. Ν. ὃ. εὐνάεντος] εὐγώοντος 6. ν “6. 7. οπι. Ὁ. 

Ψ. ὁ. δενδρῶτις ἔξονπναππι8. δένδρων τὸς ΑΒ, δένδρων δέ τις ὉΨ.. 

ὥρω δ᾽ ΑΙ. δ᾽ οἱ. ΡΥῚΙ,. Ἔν “Ιππολύτῳ] Υ. 3. ΤυὐριυπιδείῳῚ 

εὐριπιδίῳ Ἐ,. ' [ 

000 ς. Υ΄. 1. τερμόνου ταλαντικῶν Β. Υ. 3. τἀμὰ] τε ἅμα Β. 
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σφάλλω δ᾽ ὅσοι “φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
γνεανίσχῳ γὰρ τὴν πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντι τοῦτο μόνον τὸ 
ἁμάρτημα προσὸν, ὅτι οὐκ ἐτίμα τὴν ̓ Αφροδίτην, αἴτιον 
ἐγένετο τοῦ ὀλέϑρου" χαὶ οὔτε ἡ ρτεμις ἡ περισσῶς 

ἀγαπήσασα οὔτε τῶν ἄλλων ϑεῶν τις ἢ δαιμόνων ἐβοή- 

ὅϑησεν αὐτῷ. κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν ποιητὴν 

ἃ “Ὅστις [ἔρωτα μὴ μόνον χρένει ϑεὸν, 
ἣ σχαιός ἐστιν, ἢ καλῶν ἄπειρος ὧν 
οὐχ οἷδε τὸν μέγιστον ἀνϑρώποις ϑεόν. 

ὃν ὁ σοφὸς ὑμνῶν ἀεί ποτε "Ἀνακρέων πᾶσίν ἔστι διὰ 

στόματος. λέγει οὖν περὶ αὐτοῦ καὶ ὁ χράτιστος Κρι- 
τίας τάδε 

Τὸν δὲ γυναικείων μελέων πλέξαντα πότ᾽ ᾧδὰς 
ἡδὺν ᾿Ανακρείοντα Τέως εἰς ᾿Ελλάδ᾽ ἀνῆγε, 
συμποσίων ἐρέϑισμα, γυναικῶν ἠπερόπευμα, 

8 αὐλῶν ἀντίπαλον, φιλοβάρβιτον, ἡδὺν, ἄλυπον. 

5 οὔ ποτέ σου φιλότης γηράσεται, οὐδὲ ϑανεῖται, 
ἔς τ᾽ ἂν ὕδωρ οἴνῳ συμμιγνύμενον κυλίκεσσι 
παῖς διαπομπεύῃ, προπόσεις ἐπιδέξια νωμῶν, 

παννυχίδας ϑ᾽ ἱερὰς ϑήλεις χοροὶ ἀμφιέπωσι, 
πλάστιγξ ϑ'᾽ ἡ χαλχοῦ ϑυγάτηρ ἐπ᾿ ἄχραισι καϑίζῃ 

10 χοττάβου ὑψηλαῖς κορυφαῖς Βρομίου ψαχάδεσσιν. 

Υ. 4. μέγα] μετὰ Β, αἴτιον] ἀπιὸν Β. 

600 ἃ. Ἑυνὶρίϊβ εχ Αὐρ γνϑυβϑὰβ δἰέυε δέοθαριβ ἘἸΟΓΙ] 65. 
ΠΧΉΠ, 11. νο]. Π, ῥ. 456. Ψιίάθ Ψαϊοκοηαν Πίαενίθοη ᾿. 157. 

ΜΟῚ. Ὅστις [Ἔρωτα] Ἀοοίο ἀρυᾶ δίοθαθυπι Ἔρωτα δ᾽ ὅστις. 
Ἰάθπι μὴ ϑεὸν χρίνει μέγαν καὶ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον, ἢ 

σκαιὸς ἐστιν ---, ὑμνῶν ἀεί ποτε ΑΒ. ποτὲ ὑμνῶν Ομ ἶ580 ἀεί ΡΎΙ,, 
Οτγἰεῖαθ νυ. 3. ὑπερόπευμα Ῥ, 

600 ὁ. . 4. φιλοβάρβιτον] φιλοβάρβυτον Ῥ. φιλοβώρετον δ. 

Ν. 7, διαπομπεύῃ ΑἸ}Ο. διαπομπεύσῃ ΡΥ Ο,, προπύσεις ΡΨ], προ- 
πόσις Ἀ. πρόποσις ἢ. πρύποσιν Ὁ, ἐπιδέξια νωμῶν ΛΟ δὲ δρίζοπιθ 

ἨδβοΙ 11}. ἐπὲ δεξιὰν ὠμόν" ΒΒ. ἐπὶ δεξιὸν ὦμον ῬΥ͂Ι,. Υ. 8. 8. 

πὶ. 'ῇ, Ν. 9. πλάστιγξ ΟἹ... πλάστιξ ΑΡΨ, ϑ᾽ ΡΥ! τε. Α. 

δ᾽ Ὁ. ἄχραισε ἈΒῸ εε ἰροιῖ Οαβαμθδοιίαμπὶ, ἄχροιον ΡΥ͂Τ,. 
καϑίζη Β. χαϑίζει ΑΌ, καϑίξει οχ διι}5 ΠΙΌΥῚΒ αἴοτε σαβαιθοπιβ, ἴῸγ- 

ἴαβεο ἐν ροξιοίαθ οὐσογ ῬΓῸ χαϑίζει. χαϑίζοι ΡΥ],. ν, 10. ψα- 
κάδεσσιν ἈΟ, ψαχάδεσιν Β, ψεκάδεσσιν ΒΥ,. 
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ΕΒ, Ἀρχύτας δὲ ὁ ἁρμονικὸς, ὡς φησι “Χαμαιλέων, 
᾿ἡλχμᾶνα γεγονέναι τῶν ἐρωτικῶν μελῶν ἡγεμόνα, καὶ ἐκ- 
δοῦναι πρῶτον μέλος ἀκόλαστον ὄντα καὶ περὶ τὰς γυ- 
γαῖχας χαὶ τὴν τοιαύτην μοῦσαν εἰς τὰς διατριβάς. διὸ 

χαὶ λέγειν ἔν τινι τῶν μελῶν 
Ἔρος μὲ δεῦτε Κύπριδος ἕκατι 
γλυχὺς κατείβων καρδίαν ἑαίνει. Ὁ 

λέγει δὲ καὶ ὡς τῆς Μεγαλοστράτης συμμέτρως ἐρασϑεὶς, 

ποιητρίας μὲν οὔσης, δυναμένης δὲ καὶ διὰ τὴν ὁμιλίαν 

601 τοὺς ἐραστὰς προσελκύσασϑαι. λέγει δ᾽ οὕτως περὶ αὐτῆς 
» Τοῦϑ᾽ ἁδεῖαν μοῦσαν ἔδειξε δῶρον μάχαιρα παρϑένων 
ἀ ξανϑὰ ἹΜεγαλοστράτα. πὰ. “Στησίχορος δ᾽ οὐ μετρίως 
ἐρωτικὸς γενόμενος συνέστησε καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν 
ἀσμάτων" ἃ δὴ καὶ τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο παιδιὰ καὶ παι- 
δικά. οὕτω δ᾽ ἐναγώνιος ἦν ἡ περὶ τὰ ἐρωτικὰ πραγμα- 
τεία καὶ οὐδεὶς ἡγεῖτο φορτιχοὺς τοὺς ἐρωτιχοὺς, ὥστε καὶ 
Αἰσχύλος μέγας ὧν ποιητὴς χαὶ “Σοφοκλῆς ἡγον εἰς τὰ 
ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας. ὃ μὲν τὸν “4χειλ- 

» λέως πρὸς Πάτροχλον, ὁ δ᾽ ἐν τῇ Νιόβῃ τὸν τῶν παί- 
δὼν" διὸ χαὺ παιδεραστάν τινὲς χαλοῦσε τὴν τραγῳδίαν" 
καὶ ἐδέχοντο τὰ τοιαῦτα ᾷσματα οἱ ϑεαταί. 

70. Καὶ ὁ ἹῬηγῖνος δὲ Ἴβυχος βοᾷ καὶ κέχραγεν 

600 ἢ. ᾿Αρχύτας] ἀρχέτης Β. ἁρμονικὸς Α. ἀρμονιακὸς ΡΥ͂Τ,. 

μελῶν} μιλῶν Β. ἡγεμὼν δὲ μελῶν ἐρωτικῶν ἀλχμὰν γέγονε" 
καὶ ἐξέδωκε πρῶτος μέλος ἀκόλαστον, ὃς καὺ φηοί που τῶν μελῶν, ἔρως 

δ᾽ αὖ μὲ κύπριδος --- Ο. ΑἸοπδΐβ νυ. ἰ. δεῦτε Βυξίπιανη δ ἱπ 

ΠΧ ]ορο ἢ. Ρ. 233, 1,ορορθαίαν δ᾽ αὖτε. Εδάθπι εἊπιεπάδειο δὰ- 
Βιθοπάα νυἱἀθέυν ϑάρρῆιβ ΓΓασπιοπέο ἀρ Ἠορμδθβείοθοπι Ρ. 42. 

εα, (ἰαἰϑβίογά. 
Ἔρος δ᾽ αὐτέ μ᾽ ὃ λυσιμελὴς δονεῦ 
γλυχύπιχρον ἀμάχανον ὄρπετον. 

ἁδεῖαν μοῦσαν) ἁδειὰν Π]ουσῶν Ἡ]. δεέερδανιι. μάχαιρα] μάκαιρᾳ 
(510) ΡΥῚ,. μάκερα . παρϑένων ΑΒ. παρϑένῳ ΡΥΙ,. τοὺς 

ἐρωτικοὺς ΑΒΌΡ, τοὺς οπι. ΥΊ,. τοὺς ἔρωτας) ἀρσενικοὺς ἔρωτας 

ΒΟΝν εἰρῃ. οὰϊ σργγθοξίονβ δυοίογ ἕαϊε Ο, ἴπ 400 ἰΐὰ δουρί, 
οὕτω δ᾽ ἐναγώνιος ἦν ἢ περὶ τὰ ἐρωτικὰ πραγματεία, ὥστε χαὶ αἰσχύλος 

μέγας ὧν ποιητὴς σρτιχοὺς διὰ τῶν τραγῳδιῶν ἦγεν ἐς τὰ ϑέατρα 

ἔρωτας καὶ ἐδέχοντο οἱ ϑεαταί. 

601 Ὁ. παιδερκοτάν ΡΥΨΤ,. παιδεραοτὴν Ἐ. παιδεράστριαν δοῖννν ΙΒ. 

ἐδέχοντο Ο, ἐχδέχοντο ΒΡ, ἐχδέχονται Ὑ1.. Τον οἱ νόγααβ ἀϊς 



1358 77 

Ἦρι μὲν αἵ τε Κυδώνιαν 
μηλίδες ἀρδόμεναι ῥρᾶν 
ἐχ ποταμῶν, ἵνα παρϑένων οὐ 
χῆπος ἀχήρατος. αἴ τ᾿ οἰνανϑίδες " 

5 αὐξόμεναι σχιεροῖσιν ὑφ᾽ ἕρνεσιν ᾿ 
οἰναρέοις ϑαλέϑοισιν" ἐμοὶ δ᾽ ἔρος 
οὐδεμίαν κατάκοιτος ὥραν, ϑ᾽ ὑπὸ στεροπᾶς φλέγων 
Θρηίκιος βορέας, ἀΐσσων παρὰ Κύπριδος 
ἀζαλέαις μανίαισιν ἐρεμγνὸς ἀϑάμβησε κραταιῶς 

10 παιδόϑεν φυλάσσει 

ἡμετέρας φρένας. 
καὶ 1] ίνδαρος δ᾽ οὐ μετρίως ὧν ἐρωτιχός φησιν 

εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν" 
μὴ πρεσβυτέραν ἀριϑμοῦ δίωχε, ϑυμὲ, 
πρᾶξιν. 

διόπερ χαὶ ὁ Τίμων ἕν τοῖς σίλλοις ἔφη 

' Ὥρη ἐρᾶν, ὥρη δὲ γαμεῖν. ὡρη δὲ πεπαῦσϑαι: 

καὶ μὴ ἀναμένειν, ἔς τ᾿ ἂν ἐχεῖνό τις φϑέγξηται κατὰ τὸν 
αὐτὸν τοῦτον «φιλόσοφον 

Ἡνίχ᾽ ἐχρῆν δύγειν, νῦν ἄρχεται ἡδύνεσϑαι. 
μνησϑεὶς δὲ χαὶ τοῦ Ἱενεδίου Θεοξένου ὁ Πίνδαρος, ὡς 
ἣν αὐτοῦ ἐρώμενος, τί φησί; 

δ6 581: πηι ΠπΠι5. ἴῃ αἰα τ 8. ΓΙ ρϑ οπϑῖθυβ ἃ. 1817, νο]. ἢ. Ρ. 2239, 
Ψ, 2. μηλίδες] μολίδες Ας ῥοᾶν ΝΠ... δοὰν ἈΡ. ν. 4. 

οἰνανϑίδες) οἰνανϑίδος Β. Υ. 8. ὑφ᾽ ἕρνεσιν) ὑπ᾽ ἔρνεσιν Ἡ. δέθ- 
Ρ᾽νὰ 115. Ν. 0. ϑαλέϑοισιν ΑΒ, ϑαλέϑουσιν ὈΝῚ,. ἔρος Ἁ. 

ἔρως ῬΥ͂Ι,. Υ. 7. κατάκοιτος Ψῦ,, κατάχητος ΑΒΡ, ἄϑ᾽ 

Ἡδυπάππι5. ΤΡΡῚ τε. ν. 8. Θρηΐκιος ΕἸοΥΠΙο Ρ. θὅ. ϑρηῖ- 
κοις ΔΒ, ϑρηϊκίοις ῬΥ͂],, 

60] ο, ν, 9. μανάωσιν Β΄. μανίαις ΡΥΤ,. ἁϑάκβησε Ἀ. ἀϑι(μ-: 
βησὲεν ὉΠ. ΗδΡηνανπιβ ἐρυμινὸς ἀϑαμβείησι. κραταιῶς ΑΡ’ χρα-' 

ταιὺς Υ,. γ΄. 10. φυλάσσει) φυλάξου ". Ν. 11. πονᾶθ 
βιγορθαρ. ᾿πἰτῖαν βίαίαϊε ἘΡΟΣπι  μὨτι8. ΤΠ ἰνδαρος] γα σηι. 230. 
Ρ. ὕ73. Οοπ ἢ, βυρνὰ ν. 01 Ρν. Μ. 1. χατὰ Ο οὲ 5801]. χαὲ χαστὰ 
ΡΥ. Τῶι ϑιῦν Σ ἐν τοῖς] τοῖς ὁπ. Β.. σίλλοις] 
δ ΟΡ τα σιλλοῖς, ΤΊ ΠῚ 58. γΘΥβι5. ἃς ὙΠ]. ν. 281 6. 

ΟΟῚἹ ἀ. Ζηένδαρος) Ἐγασιν, 88. Ρ. 611. αν} γϑυββ. Ομ 51 
Θρονο, 

"ϑπὰὐἸἰἶσ απ νον να αὐ τ.«΄.. πἴἷἴἷ Ὁ 
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Χρὴν μὲν χατὰ χαιρὸν ἐρώτων δρέπεσθϑαι, ϑυμὲ, 
σὺν ἁλικίᾳ" 

τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας προσώπου μαρμαριζοίσας 
δρακχεὶς 

ει - , Ω ᾿ς » ΄ 

ὃς μὴ ποϑῳ χυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος 
ἠὲ σιδάρου κεχάλχευται μέλαιναν καρδίαν Υ 

- κι Α ᾿ ῸΝἕ ἐπ. ᾿ ) ν « 
5 ψυχρᾷ φλογὶ, πρὸς δ᾽ ΑΙφροδίτας ἀτιμασϑεὶς ἕλι- 

κοβλεφάρου : 

Τὴ περὶ χρήμασι μοχϑίξει βιαίως, ἢ γυναικείῳ ϑράσει 

6, ψυχὰν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν ϑεραπεύων. 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ς δ᾽ ἕχατι τᾶξ , χηρὸς ὡς 

δαχϑεὶς ἐλεηρᾶν μελισσᾶν 
10 τάχομαι, εὐτ᾿ ἂν ἴδω παίδων γεύγυιον ἐς ἥβαν, 

ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειϑώ τε γαΐει 

χαὶ Χάρις υἱὸν “4γησιλάου. 
77. “Ὅλως δὲ τοὺς παιδιχοὺς ἔρωτας τῶν ἐπὶ ταῖς ϑη- 

λείαις προχρίνουσι πολλοί. παρὰ γὰρ ταῖς ἄλλαις ταῖς εὐ- 

νομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς Ελέώδας σπουδασῶηναι τόδε 
τὸ ἔϑος. Κρῆτες γοῦν, ὡς ἔφην. καὶ οἱ ἐν μύβοίᾳ Χαλ- 

κιδεῖς περὶ τὰ παιδικὰ δαιμονίως ἐπτόηνται. ᾿Πχεμένης 
γοῦν ἐν τοῖς Κρητικοῖς οὐ τὸν Δία. φησὶν ἁρπάσαι τὸν 

ἔ Γανυμήδην, ἀλλὰ Μίνωα. οἱ δὲ προειρημένοι. Χαλκιδεῖς 
παρ᾽ αὑτοῖς φασιν ἁρπασϑῆναι τὸν ἰ ανυμήδην ὑπὸ τοῦ 

ιν, Ξ1, μὲν Πονηϊυ5. ΓΛΌΓΙ με. ἁλικίᾳ ΒοΘΟΚΙῖα5. Εἶθ γὶ ἡλικίᾳ. 

Ψν. 2. 3. 4. πιΐπιι. δπιθηἄδξα βογιρίϊ βυριὰ ρ. 8θ4 ἀ, 
Ν. 2. προσώπου] Ψιᾶθο ᾳφυὰοὸ δα 64. ἀϊκὶ. δρακεὶς 1. δράχης 
ΡΥ. δράκις Β. δρακὼν (Ὁ, Ψν. 4. ἠὲ) ἢ 5θ4. φυορὰ νογὰπι υἱ- 
ἀδέαν. ν. ὃ. ᾿Απεϊδέγορβαθ ἱμτεϊπηι. ᾿Αφροδίτας) ἀφροδέ- 

τῆς Β. ἀτιμαοϑεὶς ΑΒ. ἀτιμαϑεὶς ΡΥ]. 

60] ο. Ψ. 7. ψυχὰν Βομποιάοταβ. ψυχρὰν ΡΨΤ:- οπι, Ὁ. 

φορεῖται] φορεῖτε Β. Ψ. 8. Ἰπδϊοανὶ ᾿δοιῃὰ5. ᾿ ἕχατ ΑΡΥ. 

δὲ χατι Β. γ᾽ ἕχατι 1... τὰς κηρὸς] τὰς κηρος Β. Ὧ 9.--1 

Ἐροάιι8. ν. 9. ἐλεηρὰν ΑΡ οὐ, πὶ [αἰίον, ΒΒ, ἐλεχρὰν Μ᾽, ἐλαιη- 

ρᾶν Βοθοκπιβ, ἑλειηρᾶν ΗρΥπιδηπα5. “ελισοὰν [ϊοτ ἢ τ5. οἵ 
Βοροκἢ 5. ΕἿἸΌΡΙ μέλισσαν, γ. 10. τάχομαν οὲ ἥβων Βοροκἢῖι 5. 

τήκομαι οἐ ἥβην ΟΨΤ,. νεόγυιον] νεόγυον Ἐ,. ιν 11. καὶ τὸν 

ε δὼ πείϑω τὲ ταῖὲεν Β.. τε ναΐεν δοπιηοἰάονι5.. ἔοσοθαΐαν αὖ 
ἔναιεν. ΝΟ 12. ᾿“γησίλα 5ἔγορ]ιδο τη αι αν οὶ Βοροϊκ να, 
ὡς ἔφην] ἢ, δ86Ι ὅρα 

ΟΟῚ {. προειρημένοι οἵπ. Κ.. 
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Διὸς, καὶ τὸν τόπον δεικνύντες “Δρπάγιον καλοῦσιν, ἐν ᾧ 
χαὶ μυρρίναι διάφοροι πεφύχασιν. καὶ τὴν πρὸς ᾿4ϑη- 

γαίους δ᾽ ἔχϑραν δὲς ελύσατο Μίνως, καίπερ ἐπὶ ϑανάτῳ 

παιδὺς συστῶσαν, Θησέως ἐρασϑεὶς, καὶ τὴν ϑυγατέρα 
τούτῳ γυναῖχα ἔδωχε Φαίδραν, ὡς Ζηνὶς ἢ Ζηνεύς φη- 

σιν ὁ Χῖος ἐν τῷ περὶ τῆς πατρίδος συγγράμματι. 
78. Ἱερώνυμος δὲ ὁ περιπατητιχὸς περισπουδάστους 

φησὶ γενέσϑαι τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας, ὅτι πολλάκις ἡ 

τῶν νέων ἀκμὴ καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους ἑταιρικὸν σύμφρο- 
γῆσαν πολλὰς τυραννίδας καϑεῖλε. παίδων γὰρ παρόντων 
ἐραστὴς πᾶν ὁτιοῦν ἕλοιτ᾽ ἂν παϑεῖν ἢ δειλοῦ δόξαν ἀπε- 
γέγχασϑαι παρὰ τοῖς παιδικοῖς. ἔργῳ γοῦν τοῦτο ἔδειξεν 
ὁ συνταχϑεὶς Θήβησιν ὑπὸ ᾿Επαμινώνδου ἱερὸς λόχος, καὶ 
ὁ κατὰ τῶν Πεισιστρατιδῶν ϑάνατος ὑπὸ “Ἱρμοδίου χαὶ 
ΝῊ γενόμενος" περὶ “Σικελίαν δ᾽ ἐν ᾿᾿χράγαντι 
ὁ Χαρίτωνος χαὶ Μελανίππου. Μελάνιππος δ᾽ ἣν τὰ παι- 

διχὰ, ὥς φησιν Ἡρακλείδης ὁ ὁ Ποντιχὸς ἐν τῷ περὶ ᾿βρω- 

τιχῶν. οὗτοι φανέντες ἐπιβουλεύοντες Φαλάριδι χαὶ βασα- 
ψιζόμενοι ἀναγχαζόμενοί τε λέγειν τοὺς συνειδότας, οὐ μό- 
γον οὐ χατεῖπον, ἀλλὰ καὶ τὸν Φάλαριν αὐτὸν εἰς ἔλεον 

τῶν βασάνων ἤγαγον, ὡς ἀπολῦσαι αὐτοὺς πολλὰ ἐπαι- 
γέσαντα. διὸ χαὶ ὃ ᾿ἀπόλλων ἡσϑεὶς ἐπὶ τούτοις ἀναβολὴν 
τοῦ ϑανάτου τῷ Φαλάριδι ἐχαρίσατο, τοῦτο ἐμφήνας τοῖς 
πυνϑανομένοις τῆς Πυϑίας ὕπως αὐτῷ ἐπιϑώνται" ἔχρησξ 

τε χαὶ περὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Χαρίτωνα, προτάξας τοῦ ἑξα- 

μέτρου τὸ πεντάμετρον, καϑάπερ ὕστερον χαὶ Διονύσιος 
ὁ Αϑηναῖος ἐποίησε ὁ ἐπιχληϑεὶς Χαλκοῦς ἐν τοῖς ἐλε- 
γείοις. ἐστὲ δὲ ὁ χρησμὸς ὅδε 

αὑτοῖς] ϑου!θοθδέωυγ αὐτοῖς, φασιν} φησὶν Ἀ, τὸν τύπον Β., 
Αὐογὰΐ τὸν. μυρρίναν ΑΒῸ, μυρσίναι ΡΥ... τῆς πατρίδος) 

τῆς οι. 1}. 

002 ἃ. τῶν παίδω»] τῶν παιδικῶν Τχαχας, Πεοεί, Λεεῖς, ν. 218. 

παίδων γὰρ} παιδικῶν γὰρ δοῦν εἰρη. 

ΘΟ. ". ἡϊελανίππου] ,,ιἴιηιο Πϊελανίππου ἔρως.“ δυμπινεῖρῃ, Ὑὲ- 

ΥΡῸΡ π νυϊαία βορρέυνα ποιὰ Πἰγαγίοσγιπι, 564 ἱρδῖιβ Αἰ οπδοῖ 

ποαΠ σοπεαο ἐν δαθηα εἰζ. ἔλεον) ἔλαιον Ὁ, ἀπολῦσαι ΡΥῚ,. 

ἀπολαῦσαι ΑΒ. ἐπὲ τούτοις ἴ,. ἐπὲ τούτων ΡΥ. 

ΟΟὩ ὁ. περὲ τῶν] περὶ τὸν ". ὁ ἀϑηναῖος Β. ΑΡθοτὰξ ὃ, 

“Χαλκοῦς) χαλχεὺς ΒΗ. Οὐδοι! γουβὰ5 ἱπνου ες Λοιαπιβ Ψ', Π.Ἡ, 4. 
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Εὐδαίμων Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἔφυ, 
ϑείας ἁγητῆρες ἐφαμερίοις φιλότατος. 

διαβόητα δ᾽ ἐστὶ χαὶ τὰ ἐπὶ Κρατίνῳ τῷ ᾿4ϑηναίῳ γενό- 
μένον ὃς μειράκιον ὧν εὔμορφον, ᾿Επιμενίδου καϑαίροντος 
τὴν ᾿4ττικὴν ἀνθρωπείῳ αἵματι διά τινα μύση παλαιὰ, 
ὡς ἱστορεῖ Νεάνϑης ὁ Κυζιχηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ τελε- 

τῶν, ἑκῶν αὑτὸν ἐπέδωκεν ὁ Κρατῖνος ὑπὲρ τῆς ϑρεψα- 
μένης" ᾧ καὶ ἐπαπέϑανεν ὁ ἐραστὴς “ριστόδημος, λύσιν 
τ᾿ ἔλαβε τὸ δεινόν. διὰ τοὺς τοιούτους οὖν ἔρωτας οἱ τύ- 

ρανγοι, πολέμιοι γὰρ αὐτοῖς αὗται αἱ φιλίαι, το παρά- 
παν ἐχώλυον τοὺς παιδικοὺς ἔρωτας, πανταχόϑεν αὐτοὺς 

ἐχκόπτοντες. εἰσὶ δὲ οἱ χαὺ τὰς παλαίστρας ὥσπερ ἀντι- 
τειχίσματα ταῖς ἰδίαις ἀκροπόλεσιν ἐνεπίμπρασάν τε καὶ 
χατέσχαψαν" ὡς ἐποίησε Πολυχράτης ὃ “Σαμίων τύραννος. 

79. Παρὰ δὲ “Σπαρτιάταις, ὡς “.“Ζγνων φησὶν ὁ ̓ Αἴχα- 
δημαϊχὸς, πρὸ τῶν γάμων ταῖς παρϑένοις ὡς παιδικοῖς 
νόμος ἐστὶν ὁμιλεῖν. καὶ γὰρ ὁ νομοϑέτης Σόλων ἔφη 

Μηρῶν ἱμείρων καὶ γλυκεροῦ στόματος. 
«Αἰσχύλος τε καὶ :Σοφοχλῆς ἀναφανδὸν ἔφασαν" ὁ μὲν 
ΜΜυρμιδόσι 

“έβας δὲ μηρῶν. ἁγνὸν οὐχ ἐπῃδέσω, 
ὦ δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων. 

ὃ δ᾽ ἐν Κολχίσι περὶ Τανυμήδους τινὰ λόγον ποιούμενος 

ἁγητῆρες] ἡγητῆρες Λοϊίδηυ8Β. ἁγατῆρες ΕἸ 5615 Ὠ Θπιοπβέγαϊ: 
ἘνδηΡΈ]. Ψ, 30. ἴθ ραγοάϊα οὐδου]!. μειράκιον ὃν ϑοθν οἰ 5ἢ- 
Ἀδογαΐὲ ὃν, μύση Βυδηϊοπῖὰβ δὰ Τιπιαθὰπι ᾿. 18, μίση ΡΨ. 

002 ἃ. αὑτὸν Α. αὐτὸν ΡΥ... 1 Θρίζοπις ἀθδϑιπέ πδθο Ομ ηΐᾷ 
ὕβαιιθ δά ρ, 6008 ἃ. ἐπέδωκεν] ἀπέδωκεν Ῥ. ἐνεπίμπρασαν 

ΑΒ. ἐνεπίμπρησαν ῬΥ͂Ι.. Σαμίων] σάμιος Β. “Ἄγνων»] ϑοιῖ- 
Βεραίαν "γνων. 

ΟΟΖ 6. Σόλων] Εν, 4. ν. 331. Θαἰϑίογά, ϑοοπβ γθγβαπι δἰέι.-- 
π|ὶ ΡΙ πέρ. ΜΟΊ]. Ρ. 751 ο. ῥγδθιηίββο μοχαπιθίιο ἔς ϑ᾽ ἥβης 
ἐρατοῖσιν ἐπ᾿ ἄνϑεσι παιδοφιλήσῃ. ἑμείρων Θχοίάϊε ἵπ Ρ. 1άοπὶ 
δοοιάϊε ἴπ ΡΙυΐάτομ! δα! εἰμ Ἰθτι85. νει βε 18, ἐν μυρμιδόσιν Ῥ. ΑΡε- 
ταί ἐν, ΑΘΒΟΙ νουβὰ5. ἀρροϑαῖε Ρ]α ά γον. 1. 1. ν. 1. 
ἁγνὸν ἰδοϊίο δι ἀθα1ε ΤῊ. Οαπίθγυβ Ψὰν, Τιθοί, Π, 9. Τἰθγὶ ἅγιον. 

ὁ). Ρ]υΐαγο 5. οὐκ ἐπῃδέοω 1,. οὐκ ἐπιδέοω Ῥ. οὐκ ἐπιδώοωσω 

(810) Ψ, οὐ κατηδέσω Ῥ]αΐατοῆ5. Ψ. 2. πυχνῶν] πικρῶν ὈΪαξαν- 

Οὔ8, σοι οί Ὁ (απίοιο οχ Ρ- 01. ἐν Κολχίοσι)] Ἐτ, 2. 

Ρ. 020. 
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Μηροῖς ὑπαίϑων τὴν Διὸς τυραννίδα. 
οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι τὰ περὶ Κρατίνου καὶ ᾿““ριστοδήμου 

[ πεπλάσϑαιε φησὶ Πολέμων ὁ περιηγητὴς ἐν ταῖς πρὸς τὸν 

ΜΝεάνϑην ᾿Αντιγραφαῖς. ὑμεῖς δὲ, ὦ Κύνουλχε, τὰς δώη- 

γήσεις ταύτας, χἀν ψευδεῖς ὥσιν, ἀληϑεῖς εἰναι πιστεύετε" 

χαὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ποιημάτων, δὶ περὶ τοὺς παιδιχούς 
ἐστιν ἔρωτας; ἡδέως μελετᾶτε" τοῦ παιδεραστεῖν παρὰ 

πρώτων Κρητῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας παρελϑόντος, ὡς ἱστα- 

ρεῖ Τἵμαιος. ἄλλοι δέ φασι τῶν τοιούτων ἐρώτων κατάρ- 
ξασϑαι “άϊον ξενωδέντα παρὰ Πέλοπι καὶ ἐρασϑέντα 

οὐϑτοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου, ὃν χαὶ ἁρπάσαντα καὶ ἀνα- 
ϑέμενον εἰς ἅρμα εἰς Θήβας φυγεῖν. Πράξιλλα δὲ ἡ “Σὺ- 

χυωνία ὑπὸ 4ιός φησιν ἁρπασϑῆναι τὸν Χρύσιππον. καὶ 

Μελτοὶ δὲ, τῶν βαρβάρων καίτοι καλλίστας ἔχοντες γυ- 
ναΐῖχας, παιδικοῖς μᾶλλον χαίρουσιν" ὡς πολλάκις ἐνίους 

ἐπὶ ταῖς δοραῖς μετὰ δύο ἐρωμένων ἀναπαύεσϑαι. Πέρ-- 
σας δὲ παρ᾿ ᾿Βλλήνων φησὶν ᾿Ηρύδοτος μαϑεῖν τὸ παιαὶ 
χρῆσϑαι. ι 

80. Φιλόπαις δ᾽ ἣν ἐχμανῶς καὶ ᾿Ἡλέξανδρος ὁ βα- 
σιλεύς. Δικαίαρχος γοῦν ἐν τῷ περὶ τῆς ἐν ᾿Ιλίω ϑυσίας 

» Βαγώου τοῦ εὐνούχου οὕτως αὐτόν φησιν ἡττᾶσϑαι ὡς 
ἐν ὄψει ϑεάτρου ὅλου καταφιλεῖν αὐτὸν ἀναπλάσαντα, καὶ 
τῶν ϑεατῶν ἐπιφωνησάντων μετὰ κρότου οὐκ ἀπειϑήσας 
πάλιν ἀνακλάσας ἐφίλησεν. Καρύστιος δ᾽ ἐν ἱστορικοῖς 
ὑπομνήμασι »»Χάρωνι (φησὶ) τῷ Χαλκιδεῖ παῖς καλὸς ἣν 
χαὶ εἰχὲν εὖ πρὸς αὐτόν. ὡς δ᾽ ᾿Αλέξανδρος παρὰ ᾿ρα- 

τερῷ αὐτὸν ἐπήνεσε γενομένου ποτὲ πότου, ὁ Κρδεερὰς 
ἐχέλευσε τὸν παῖδα χαταφιλῆσαι τὸν ᾿Αλέξανδρον" χαὶ ὃς, 

Μηδαμῶς, εἶπεν, οὐ γὰρ οὕτως ἐμὲ εὐφρανεῖ, ὡς σὲ λυ- 

- 

ὅτι τὸ περὸὲ κρατῖνον καὶ ἀριστόδημον Β., 

ΟΟΣ ἴ, ὑμεῖς δὲ δοιννοῖση. Τυοσουαξαν ὑμεῖς τε. 

008 ἃ. “ιρόδοτος] 1, 130. 

003". ἡττᾶσϑαι Α, ἠρᾶοϑαν ΡΝ... ΠΙυά Ἰορῖε ὀρ ξοινεβ. ἅπι- 
εἴον, απ οὕτως ἥττητο Ροξαϊ, καρύοτιος δὲ χάρωνε πιο 5. Ομΐ5- 

δὶ. "Ὁ. Δ᾽ κλκιδὰὰ] χαλκοειδεῖ , εὖ ὁἱι, 1, ὡς) ὁ Ρ 

ὁ Μρατερὸς) ὁ “Χῴρων θυ πολι5, 
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ἐς πήσει. ὥσπερ γὰρ ἦν ἐρωτικὸς ὁ βασιλεὺς οὗτος, οὕτως 
καὶ πρὸς τὸ χαϑῆχον ἐγχρατὴς χαὶ πρὸς τὸ πρεπωδέστα- 
τον. αἰχμαλώτους γοῦν λαβὼν τὰς Δαρείου ϑυγατέρας χαὲ 

τὴν γυναῖχεε χόάλλει διαπρεπεστάτην οὔσαν, οὐ μόνον 
ἀπέσχετο, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐχείνας μαϑεῖν ἐποίησεν ὅτι εἰσὶν 

αἰχμάλωτοι, ἀλλ᾽ ὡς ἔτι Δαρείου ἐν τῇ βασιλείᾳ ὄντος 

πάντα αὐταῖς χορηγεῖσθαι ἐχέλε ευσέ. διόπερ καὶ “αρεῖος 
τοῦτο μαϑὼν ηὔξατο τῷ Ἡλίῳ τὰς χεῖρας ἀνατείνας, ἢ 

ἃ αὐτὸν βασιλεύειν ἢ ᾿Αλέξανδρον. “ “Ῥαδαμάνϑυος δὲ τοῦ 

δικαίου Ἴβυκος ἐραστήν φησι γενέσϑαι Τ᾿ άλων. Διότιμος 
δ᾽ ἐν τῇ “Ἡρακλείῳ, Εὐρυσϑέα φησὶν ᾿ἩΗρακχλέους γενέσθαι 
παιδικὰ, διόπερ καὶ τοὺς ἄϑλους ὑπομεῖναι. “γαμέμνονά 

τε ᾿“Δργύννου ἐρασϑῆναι λόγος, ἰδόντα ἐπὶ τῷ Κηφισῷ 

νηχόμενον" ἐν ᾧ καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν, συνεχῶς γὰρ 
ἐν τῷ ποταμῷ τούτῳ ἀπελούετο, ϑάψας εἴσατο χαὶ ἱερὸν 
αὐτόϑι ᾿Αφροδίτης ᾿Ἀργυννίδος. «Μικύμνιος δὲ ὁ Χῖος ἐν. 
διϑυράμβοις ᾿Αργύννου φησὶν ἐρώμενον “Ὑμέναιον γενέ- 
σϑαι. ᾿Αντιγόνου δὲ τοῦ βασιλέως ἐρώμενος ἦν ̓ Φριστοχλῆς 

6 ὃ χιϑαρῳδὸς, περὶ οὗ ᾿Αντίγονος ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Ζή- 
γωνος βίῳ γράφει οὕτως ..ΑἸντίγονος ὁ βασιλεὺς ἐπεχώ- 
μαζε τῷ Ζήνωνι. καί ποτὲ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν ἐλϑὼν ἔχ τι- 
γος πότου, καὶ ἀναπηδήσας πρὸς τὸν Ζήνωνα, ἕπεισεν αὐ- 

τὸν συγκωμάσαι αὐτῷ πρὸς ᾿Αριστοχλέα τὸν κιϑαρῳδὸν, 
οὗ σφόδρα ἤρα ὁ βασιλεύς. “ 

81. Φιλομεῖραξ δὲ ἢν ὁ “Ξοφοχλὴ ἧς, ὡς “Εὐριπίδης φι- 

λογύνης. Ἴων γοῦν ὃ ποιητὴς ἐν ταῖς ἐπιγραφομένγαις 

᾿ἔπιδημίαις γράφει οὕτως, “Νοφοκλεῖ τῷ ποιητῃ) ἕν Χίῳ συν-- 

Ε ἤντησα, ὅτε ἔπλει εἰς “έσβον (το τηχοα, ἀνδοὶ παιϑδιώ-- 

δὲι παρ᾽ οἶνον καὶ δεξιῷ. “ρμησίλεω δὲ, ξένου οἱ ἐόντος καὶ 
προξένου “ἀϑηναίων, ἑστιῶντος αὐτὸν, ἐπεὶ παρὰ τὸ πῦρ 

6009 ὁ. πρὸς τὸ καϑῆκον)] περὸ τὸ χαϑῆχκον Ὁ, καϑῆκον ἐγ- 
κρατὴς καὶ πρὸς τὸ οἰ. ᾿. διόπερ καὶ 1,. διὸ καὶ ΡΥ. 

008 ἀ. ἀργύννου ῬΤ,. ἀργύνου Υ.. κηφισῷ ΒΡ, χκηφισσῷ Ὑ[,. 

εἴσατο] Τὐυῖ εἰς αὐτὸ. ΟΟΥΡοΟχὶΕ ΟΑϑααθοπιιβ, «Ἱυκύμνιος 

ἘοΙπ δι δὲ ΒΟδνοῖρἢ, ΕΠΌγῚ ἀλχύμνιος. 

009 ὁ. οὕτως οἱ. Β. γοῦν Β. Ἰνο ΟΡ αΐξαΓ οὖν, ἐπιγραφομιέναις] 

γραφομέναις Ὁ. γράφει οὕτως οἠν, Β. “Σοφοκλεῖ φησὲ αἀά. Β, 

009 ἢ. συνήντησα] συνήντω Ῥ.᾿ εἰς λέοβον ΗΒ. ϑδοιοθαξαγ 

ἐς “έσβον. οἱ ἐόντος καὶ προξένου ὁ... οἱ ἐόντος) οἱ ἐόντες ΒΒ. 
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ἑστεὼς ὁ τὸν οἶνον ἐγχέων παῖς αὶ ἃ ἐὼν δῆλος ἦ ἦν, εἶπέ 
τε, Βούλει μὲ ἡδέως πίνειν; φάντος δ᾽ αὐτοῦ, Βραδέως 
τοίνυν καὶ πρόσφερέ μοι καὶ ἀπόφερε τὴν χύλιχα. ἔτι πολὺ 
μᾶλλον ἐρυϑριάσαντος τοῦ παιδὸς εἶπε πρὸς τὸν συγχατα- 

κείμενον, Ὡς χαλῶς Φρίνιχος ἐποίησεν εἴπας ᾿ 
«Ἵάμπει δ᾽ ἐπὶ πορρφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος. 

καὶ πρὸς τόδε ἠμείφϑη ὁ ᾿Ερετριεὺς ἢ ̓ Ερυϑραῖος 7ραμ- 
μάτων ξὼν διδάσκαλος οΣοφὸς μὲν δὴ σύ 7ε εἶ, ὦ 25Σο- 

φύκλεις, ἐν ποιήσει" ὕμως μέντοι γὲ οὐχ εὖ εἴρηκε Φρύ- 
γιχος “πορφυρέας εἰπὼν τὰς γνάϑους τοῦ χαλοῦ. εἰ γὰρ ὁ 
ζωγράφος χρώματι που ϑέῳ ἐναλείψειε τουδὶ τοῦ παιδὺς 
τὰς γνάϑους, οὐκ ἂν ἔτι καλὸς φαίνοιτο. οὐ κάρτα δεῖ 
τὸ χαλὺν τῷ μὴ χαλῷ φαινομένῳ εἰχάζειν. “ ἀναγελάσας 
ἐπὶ τῷ ᾿Ερετριεῖ Σοφοκλῆς οοθὐδὲ τόδε σοι ἀρέσκει ἄρα, 

ὦ ξένε. τὸ ΣΣιμωνίδειον, κάρτα δοχέον τοῖς “Ελλησιν εὖ 

εἰρῆσϑαι 

Πορφυρέου ἀπὸ στόματος ἱεῖσα φωνὰν παρϑένος; 
οὐδ᾽ ὁ ποιητὴς, ἔφη, λέγων χρυσοχόμαν ᾿ΑἹπόλλωνα; χρυ- 
σέας γὰρ εἰ ἐποίησεν ὁ ̓ξωγράφος τὰς τοῦ ϑεοῦ κόμας καὶ 
μὴ μελαίνας, χεῖρον, ἂν ἦν τὸ ξωγράφηκια. οὐδὲ ὁ φὰς 
ῥοδοδάχτυλον:, εἰ γάρ τις εἰς ῥόδεον χρῶμα βάψειε τοὺς 
δαχτύλ Μ"" πορφυροβάφου χεῖρας; καὶ οὐ γυναιχὸς καλῆς, 
ποιήσειε.’ γελασάντων δὲ ὁ μὲν ᾿Ερετριεὺς ἐνωπήϑη τῇ 

ἑστεὼς Α. ἑσταὼς Β, ἑστὼς ΡΥ͂Ι,, Τιαοαπᾶπι ἱπάϊοαντε ΒΘ οΙρἢν 
004 ἃ. ῬΠΥν πΙΟ Ν᾿ γὙϑυβαπι δἰξϊε Ὁ. δ04 ἢ, «1ςμπὲεὶ δ᾽] 

“Ἰάμπειν 04. πορφυρέαις] πορφυρέοσι Β,, παρῆσι ΟΥΒΟΠΙΙ8, 

παρηΐσι ΧΤ,, παρειίαῖοι Ὁ. ἢ ̓ Βρυϑραῖος οι, , τουδὶ] τοῦδε Β. 

οὐ κάρτα ΑΒ. οὐχ ἄρα ΡΥ, οὐ γὰρ Ὁ. δὰ ΟΡΡ, δὴ ΒΙ. 
εἰκάζειν ἀναγελάοιις Ορνα ὔπ. Γἰδγὶ εἰκάζειν ἄν, γελάσας, ἄν εἐ 

βοι|υσπεία οἵη, Ὁ. οὐδὲ τόδε σοι 1,. οὐδέ σοι ῬΥ͂. 
001 νυ, Σιμιωνίδειον (σιμωνίδιον Β)] Ἐν. 119, ». 393. εὖ ααά, 

ὮΙ ΘΥ. εἰρῆσθαι Τ,. εἴοῆσϑαι ἘΥᾧ,, ἀπὸ ἀοϊοὲ Βοροῖ- 
᾿νΐὰ5. ἀδ πιθέν 8 Ῥιπνάατι Ρ. 178. ἑέῖσα ον οἰ κῃ, ἐεῖσα ΡΥ͂Ι,. 

παρϑένος ΥἹ,. παρϑέκενος ΒΡ, χρυσοκόμαν ᾿“πόλλωνα] Ῥίμ- 
ἄατιια. ΟἸγ Ηρ. ΚἹ, 11. ΜΠ, 58. ἂἷν δοθνν οἰσπασακονο ἐπα Ἰοαΐα5. 
γρ εἰ ἐποίησεν --- ῥοδοδάκτυλον; εἰ οι, Ῥ, ὁ φὰς} ΤΓΟΠ ΘΙ 5, 
ὁοδοδόκτυλον] ῥοδοδάκτυλος Β.. πορφυροϑάφου Αἰ 6, πουγχυροβό- 
φους ΡΥ͂. πη ψύροβαροῦς Ι,. ποιήσειε) ποιήσειεν Ῥ. ᾿Ἰοιμεῖνο ἀὰξ 
ποιήσει ἃς ποιήσειεν. ἄν οἵα ἸαρΟυ βίο ρ. 3.23. 
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ὁ ἐπιραπίξει. ὃ δὲ πάλιν τοῦ παιδὸς τῷ λόγῳ εἴχετο. εἴρετο 
γάρ μεν, ἀπὸ τῆς κύλιχος κάρφος τῷ μιχρῷ δαχτύλῳ 
ἐφραιρέτέοντα, εἰ καϑορῷ τὸ κάρφος. φᾶντος δὲ καϑορῶν, 

᾿4πο τοίνυν φύσησον αὐτὸ, ἵνα μὴ πλύνοιτο ὁ δάκτυλος 

εὗ. προσαγαγόντος δ᾽ αὐτοῦ τὸ πρόσωπον πρὸς τὴν κύλιχα, 
ἐγγυτέρω τὴν κύλικα τοῦ ἑαυτοῦ στόματος ἦγεν, ἵνα δὴ 
ἡ χεφαλὴ τῇ κεφαλῇ ἀσσοτέρα γένηται. ὡς δ᾽ ἦν οἱ χάρτα 

πλησίον, προσλαβὼν τῇ ζειρὲ ἐφίλησεν. ἐπιχροτησάντων 

δὲ πάντων σὲν γέλωτι καὶ βοῃ ὡς εὖ ὑπηγάγετο τὸν 
ἃ παῖδα, Μελετῶ, εἰπε; στρατηγεῖν, ὠ ἄνδρες" ἐπειδήπερ 

Περικλῆς ποιεῖν ἫΝ ἔφη, στρατηγεῖν δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι. 

ἀρ᾽ οὖν οὐ κατ᾿ ὀρϑόν μοι πέπτωχε τὸ στρατήγημα; 
τοιαῦτα πολλὰ δεξιῶς ἔλεγέ τε χαὶ ἔπρησσεν , ὅτε πίνου 

ἢ πράσσοι. τὰ μέντοι πολιτικὰ οὔτε σοφὸς οὔτε ῥεχτήριος 
ἣν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν τις εἷς τῶν χρηστῶν ᾿Α4ϑηναίων. " 

82, Καὶ “Ιερώνυμος δ᾽ ὁ “Ῥύδιος ἐν τοῖς ἱστορικοῖς 
ὑπομνήμασί φησιν ὅτι “Ξοφοκλῆ ἧς εὐπρεπῆ παῖδα ἔξω τεί- 
χους ἀπήγαγε χρησόμενος αὐτῷ. ὁ μὲν οὖν παῖς τὸ ἴδιον 

6 ἱμάτιον ἐπὶ τῇ πόᾳ ὑπέστρωσε ̓  τὴν δὲ τοῦ “Σοφοκλέους 
χλανέδι, περιεβάλοντο. μέτ᾽ οὖν τὴν ὁμιλίαν ὁ παῖς ἀρ- 
πάσας τὸ τοῦ Σοφοχλέους χλανίδιον ᾧχετο, χαταλιπὼν 
τῷ “Σοφοκλεῖ τὸ ἑαυτοῦ παιδικὸν ἱμάτιον. οἷα δὲ εἰχὸς 
διαλαληϑέντος τοῦ συμβεβηκότος, Εὐριπίδης πυϑόμενος 
καὶ ἐπιτωϑάζων τὸ γεγονὸς, καὶ αὐτός ποτὲ ἔφη τούτῳ 
χεχρῆσϑαι τῷ' παιδὶ, ἀλλὰ μηδὲν προσϑεῖναι, τὸν δὲ (Σο- 

φοχλέα διὰ τὴν ἀχολάσίαν χαταφρρονηϑήναι. χαὶ ὃ .Σο- 

Γ φοχλῆς ἀκούσας ἐποίησεν εἰς αὐτὸν τοιοῦτον ἐπίγραμμα, 

ἐπιραπίξει ΔΒ. ἐπιρραπίσει ῬΥΤ,, 

θ04 ο. εἴρετο ΑΒ. εἴρετο ῬΥ͂. εἴρητο 8511. ἴω, ἀφαιρετέοντα 
ΑΒ, ἀφαιρέοντα ΡΥ]... ἄπο ῬΥ, ἀπὸ Β481}. Γ,. ὁ δάχτυλος 

εὖ] ὃ δάχτυλος εὖ ΑΒΥ΄. ὃ δάκτυλος καὶ εὖ Ρ΄. ὃ δάχτιλός σου 1,, ὃ 

δάκτυλός σεο (ᾳφυϊάηϊ σεὺ 2) δ΄οινν οἰ σἢ, οἱ κάρτα] ἡ κάρτα Ἠ. 
004 ἀ. ΠΠ]ελετῶ] μελέτω ἈΒΡ, ποιεῖν} πιεῖν Ῥ. ποιεῖν μὲ 

Β. Τιοροθαΐην ποιεῖν μὲν. ἔφη ΒΡ, Τωοροθαΐυγ ἔφη με. 

ὅτε πίνοι] ὅτι πίνοι Β.. πράσσοι]) παίζον οαρὶαβ πιο πά, Ὑο]. ἢν 
Ρ- 942. οὔτε ῥεκτήριος} οὔτ᾽ ἐρεχτήριος Β. οὔτε ῥεκτὴρ Ἐ, 

ἔξω «είχους Δ, ἔξω τοῦ τείχους ὈΥῚ.. 

004 6. πέριεβάλοντο ΑΒ. περιεβύλλοντο ΡΥ͂Τ,. τὴν ὁμιλίαν 

ΑΒ. τὴν ον, ΡΥ!,. ἑαυτοῦ ὁπ". ΙΒ. 
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χρησάμενος τῷ περὶ τοῦ Ἡλίου καὶ Βορέου λόγῳ, καὶ τὸ 
πρὸς μοιχείαν αὐτοῦ παραιγιττόμενος, 

Ἥλιος ἣν, οὐ παῖς. Πυριπίδη, ὃς με χλιαίνων : 

γυμνὸν ἐποίησεν" σοὶ δὲ φιλοῦνϑ'᾽ ἑτέραν 
Βορρῶς ὡμίλησε. σὺ δ᾽ οὐ σοφὸς, ὃς τὸν Ἔρωτα, : 

ἀλλοτρίαν σπείρων, λωποδύτην ἀπάχγεις. 

89, Θεύπομπος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν συληϑέντων ἐκ 
00ὅ Δελφῶν. χρημάτων ᾿᾿σώπιχόν φησι τὸν ᾿Επαμινώνδου ἐρώ- 

μενον" τὸ “71ευχτριχὺν τρόπαιον ἐντετυπωμένον ἔχειν ἐπὶ τῆς 
ἀσπίδος. χαὶ ϑαυμαστῶς αὐτὸν κινδυνεύειν" ἀναχεῖσϑιαι 
δὲ τὴν ἀσπίδα ταύτην ἐν Δελφοῖς ἐν τῇ στυᾷ. ἐν δὲ τῷ 

αὐτῷ συγγράμματι Θεόπομπος φιλογύναιον μέν φησι γεγο- 
γέναι άϊλλον τὸν «Φωχέων τύραννον, φιλόπαιδα δὲ Ονό- 
μαρχον" καὶ ἐξ τῶν τοῦ ϑεοῦ χαρίσασϑαι τοῦτον εἰς 4ελ- 

φοὺς παρα) “νομένῳ τῷ Πυϑοδώρου τοῦ “Σιανωνίου υἱῷ, 
ν» ἀποχειρομένῳ τὴν κόμην, ὄντε χαλῷ συγγενόμενον, τὰ 
Συβαριτῶν ἀναϊϑήματα, στλεγγίδια γουσᾷ τέσσαρα. τῇ 
Δεινιάδου δὲ αὐλητρίδι Ἰρομιαδίᾳ Φάδϊλλος καρχήσιον 
ἀργυροῦν Φωκαέων καὶ στέφανον χρυσοῦν χιττοῦ “Π]επα- 
ρηϑίων. αὐτὴ δὲ, φησὶ, καὶ ἔμελλε τὰ Πύϑια αὐλεῖν. εἰ 
μὴ ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἐχωλύϑη. τῷ δὲ “υχόλᾳ τῷ τοῦ Τρι- 
χολέου υἱῷ Φυσκίδᾳ ὄντε χαλῷ ᾿Ονόμαρχος ἔδωκε, φησὶ, 
στέφανον δάφνης. ᾿Ιϊζρεσίων ἀνάϑημα. οὗτος ὁ παῖς πρὸς 

Φίλιππον ἀχϑεὶς ἱπὸ τοῦ πατρὸς χἀχεῖ προαγωγευόμενος 

004 Γ, χαὶ τὸ Β, Τιρσ οθαΐυν χαύτοι, μοιχείαν) μοιχίαν Ῥι 

ΝΟΡΠΟΟΙ 5. ΘρΙσνασιηα ἴῃ. Απέμπο!ορ. Ραϊ]αΐί. νο]. 11. Ρ. 788, 

ν΄, 2. φιλοῦνϑ᾽ ἑτέραν} φιλοῦντι ἑτέραν Ῥ. φιλοῦντι ἑταῖραν δ. 
ν. 3. Δορρᾶς) βορᾶς Β, 

00 ἃ. συγγράμματι Θεόπομπος οηι. Β. τράϊλλον] φύλλον ΑΒ, 
ον. "Ὁ, τὸν “Φωκέων τῶν φωκέων Ἀ,, ἐκ τῶν τοῦ] ἐκ τούτου 

τοῦ Ρ. τοῦτον ἴ,. τούτῳ ῬΥ͂, τῷ Πυϑοδώρου --- ἀποκειρο- 
μένῳ αἀᾷ, ΑΒ]1,, ὁπι. ΡΝ, 

θ0ὃ ». “Πεινιάδου) δειμιείδου Β.. βρομιαδια φαυλλος Δ, βρομία 
διαφαυλλος ἢ. βρομίᾳ φάυλλος ΡΥΠω. Δρομιαδίᾳ νἱξίοϑαπι νυ θέωτ. 

Νοιῖθη ἐἰδιοίηαθ ἔπε, οὐθάο, ἀὰὲ Ζθρορίᾳ απὸ βρομιάδι. χαὶ στέ- 

4 «νὸν Οὐδ οπ 85. ἦτ δοϊιθῖϊ5. ΜΙΝ) ΤΌΝ χαὶσ. .ν « Ψον, ὑπὸ 
τοῦ] ἐπὶ τοῦ Β, προιγωγευόμενος) προαγχορευόμενος ὃ». 
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ς οὐδὲ ἐν λαβὼν ἀπεστάλη. τῷ ᾿Ἐπιλύχου τοῦ ᾿Ἀμφιπολίτου 

[. 

υἱῷ ῦντι χαλῷ Δαμίππῳ Πλεισϑένους ᾿ἀνάϑημα ᾿Θνόμαρ- 

χος ἔδωχε. Φαρσαλίᾳ τῇ Θεσσαλίδε ὀρχηστρίδι δάφνης 

στέφανον χρυσοῦν Φιλόμηλος ἔδωχε, “Παμψακηνῶν ἀνά- 

ϑημα. αὕτη ἡ Φαρσαλία ἐν Μεταποντίῳ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ 

ἀγορᾷ μάντεων, γενομένης φωνῆς ἐκ τῆς δάφνης τῆς χαλ- 

χῆς, ἣν ἔστησαν ἹΜεταποντῖνοι κατὰ τὴν ““ριστέα τοῦ 

Προκοννησίου ἐπιδημίαν, ὅτε ἔφησεν. ἐξ “Ὑπερβορέων πα- 

θαγεγονέναι, ὡς τάχιστα ὥφϑη εἰς τὴν ἀγορὰν ὁ ἐμβαλοῦσα, 
ἐμμανῶν γενομένων τῶν μάντεων, διεσπάσϑη ὑπ᾿ αὐτῶν. 

καὶ τῶν ἀνϑρώπων ὕστερον ἀναζητούντων τὴν αἰτίαν εὑ- 

ρέϑη διὰ τὸν τοῦ ϑεοῦ στέφανον. ἀνῃρημένη."“ 

84. ὁρᾶτε οὖν καὶ ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι οἱ παρὰ φύσιν 
τῇ “Ἱφροδίτῃ χρώμενοι καὶ ἀσεβοῦντες εἰς τὴν ον εὴ 

τὸν αὐτὸν διαφϑαρῆτε τρύπον. τότε γὰρ καὶ οἱ παῖδές 
εἰσι καλοὶ, ὡς 1λυχέρα ἔφασκεν ἢ ἑταίρα, ὅσον ἐρίχασι 
γυναικὶ χρόνον. χαϑάπερ ἱστορεῖ Κλέαρχος. ἐμοὶ μὲν γὰρ 

καὶ κατὰ φύσιν δοχεῖ πεποιηκέναι Κλεώνυμος ὁ Σ-παρτιά- 
της, πρῶτος ἀνθρώπων εἰς ὁμηρείαν λαβὼν παρὰ Λήετα- 
ποντίνων γυναῖκας, παρϑέγους τὰς ἐνδοξοτάτας καὶ χαλλί- 

στας διακοσίας, ὡς ἱστορεῖ Δοῦρις ὃ “Ξ άμιος ἐν τῇ τρίτῃ 

τῶν περὶ ̓ 4γαϑοχλέα ἱστοριῶν. χἀγὼ δὲ κατὰ τὴν ᾿Ἔπι- 
κράτους ᾿Αντιλαΐδα 

Ταἀρωτίχ᾽ ἐχμεμάϑηχα ταῦτα παντελῶς 

“Ξαπφοῦς, ἹΜελήτου. Κλεομένους, “αμυνϑίου." 

ὑμεῖς δὲ, ὦ φιλόσοφοι, χῶν ἐρασϑέντες ποτὲ γυναιχῶν ἐν 

ἐννοίᾳ λάβητε ὡς ἀδύνατόν ἐστι τὸ τυχεῖν μάϑετε ,,, 

008 «. τῷ ᾿Επιλύχου τῷ ἐπιλύκῳ Β. “]αμψακηνῶν Κνιδίων 
Ῥέαν 5 ΜίοτΆ]. Ρ. 397 ἢ. ΔΡ Βομννεῖρα, ἱπαϊοδέι8. «εταπον-- 
τίῳ ΑΒ. μεταπόντῳ ΡΎΤ,. Προχοννησίου) προκονησίου Α, 

ΘΟ ἀ. διὰ τὸν ΑΒ. διὰ τὸ τὸν ΡΥ. 

6005 6. ὁμηρείαν ΒΟΥ αίαν ὁμηρίαν. παρϑένους] καὶ παρ- 
ϑένους Β. τὴ τρίτ) 1] τῇ οπι. Β. ἱστοριῶν οἵπ. Β.. ἢ 

Τάρωτίκ᾽ ἐχμειάϑηξα ὈοΡτγαθὰβ θὰ Ἀρρομάτοο δὰ Αὐἰβέορμαμ. Ρ. (129). 

Ἰ,οσοθαίαν ἐρωτικὰ μεμάϑηκα. ν. 2. ἡ͵ελήτου Ἰθοθναθαβ. μέλη 

τοῦ ΑΒ. μέλη ἢ τοῦ ΒΥῚΤ,. λαμυνϑίου ἈΡ. ληκυνθίου δ. λαμιν- 

ϑίου ΥἹ,. οὐ φιλόσοφοι ΑΒΨ, οἱ φιλόσοφοι 1.." Τιαλτυπᾶπι Ροβῖ 

μάϑετε Ἰηᾷίσαν!ε δον οἰ, 
ΑΥ̓ΒΕΝΆΚΕΙΙΒ. {Π], 87 
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παύονται οἱ ἔρωτες, ὡς φησι Κλέαρχος. τῇ τε γὰρ περὶ 
τὴν Πειρήνην χαλκῇ βοὶ βοῦς ἐπανέβῃη" καὶ γεγραμμένη 

τ κυνὶ καὶ περιστερᾷ καὶ χηνὶ τῇ μὲν κύων, τῇ δὲ περιστερὰ, 

τῇ δὲ χὴν προσῆλθον καὺ ἐπεπήδησαν᾽ φανέντων δὲ πᾶσι 
τούτοις ἀδυνάτων ἀπέστησαν, καϑάπερ Κλείσοφος ὁ “Ση- 

λυμβοιανός. οὗτος γὰρ τοῦ ἐν “Σάμῳ Παρίου ἀγάλματος 
ἐρασϑεὶς κατέκλεισεν αὑτὸν ἐν τῷ ναῷ, ὡς πλησιάσαι 

δυνησόμενος" καὶ ὡς ἠδυνάτει διάξαες τὴν ψυχρότητα χαὺ 
τὸ ἀντίτυπον τοῦ λίϑου, τηνιχαῦτα τῆς ἐπιϑυμίας ἀπέστη, 
καὶ προβαλλόμενος τὸ σαρκίον ἐπλησίασε. τῆς πράξεως 
ταύτης μνημονεύει χαὶ ᾿ἄλεξις ὁ ποιητὴς ἐν τῷ ἐπιγρα- 
φομένῳ δράματι Τραφὴ λέγων ὧδε 

600 Τεγένηται δ᾽, ὡς λέγουσι, χἀν Σάμῳ 
τοιοῦϑ᾽ ἕτερον. λιϑίνης ἐπεθύμησεν κόρης 
ἄνϑρωπος, ἐγκατέχλεισέ ϑ᾽ αὑτὸν τῷ νεῷ. 

καὶ Φιλήμων τοῦ αὐτοῦ μνημονεύων φησὶν 
᾿Ἵλλ᾽ ἐν Σάμῳ μὲν τοῦ λιϑίνου ζώου ποτὲ 
ἄνθρωπος ἠράσϑη τις" εἶτ᾽ εἰς τὸν νεὼν 
κατέχλεισεν αὑτόν. 

Κτησιχλέους δέ ἐστιν ἔργον τὸ ἄγαλμα, ὡς φησιν ᾿4δαῖος 
ὃ Μυτιληναῖος ἐν τῷ περὶ ἀγαλματοποιῶν. Πολέμων δὲ ἢ 

ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφύμενον “Ἑλλαδικόν , , Ἐν Δελφοῖς 
Ρ (φησὶν) ἐν τῷ πινάχων ϑησαυρῷ παῖδές εἰσε λίϑιενοι δύο, 

ὧν τοῦ ἑτέρου Δελφοί φᾶς τῶν ϑεωρῶν ἐπιϑυμήσαντά 

τινα συγκατακλεισϑῆναι, καὶ τῆς ὁμιλίας καταλιπεῖν στέ- 

φανον. φωραϑέντος δ᾽ αὐτοῦ τὸν ϑεὸν χρωμένοις τοῖς 

πειρήνην ΑΒΌ, πυρήνην ῬΥΤ, ἐπανέβη} ἐπανέοτη Ὁ. 

6008 Γ, χαϑάπερ] καϑώπερ καὶ Βολν εἰρῃ. αὑτὸν αὐτὸν ΟΡ. 
διά τε τὴν ἴ,, διὰ τὴν ΡΥ. καὶ ἄλεξις ΑΒ, καὶ οπι. ΡΎΤ,. 
ὃ ποιητὴς ἐν γραφῇ. γεγένηται Β. 

00 ἃ. Ψ. 3. ἐγκατέχλεισε 1,. ἐγκατέκλεισεν ῬΥ͂, ϑ᾽ 1,.. τ ΡΥ. 
αὑτὸν ΡΥ͂],. ἑαυτὸν Δ. Φιλήμων) Ῥ. 409. τοὺ αὐτοῦ 

μνημονεύων φηοὶ οχ, ", ΜΑΙ Ὶ. μὲν] μὲν φησὶ ἢ. Υ. 3. αὑτὸν) 
αὐτὸν Ῥ, “Ἡυτιληναῖος} μυτυληνιᾶος Α, μιτυληναῖος Β΄. μυτηλὴη- 
φαῖος ΡΨ!,, 

θ0Ὁ Ρ. ἐν τῷ Παϊθραπιρμίμα. 1 Ἰθεὶ κἢ ἐν τῷ. πινάκων} πενάώκῳ Β.. 
ἐπιϑυμήσαντα } ἐπεθύμησαν Β. 
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Δελφοῖς συνταξαι ἀφεῖναι τὸν ἀνϑρωπον" δεδωχέναι γὰρ 
αὑτῷ μισϑόν. “ 

85. Καὶ ἄλογα δὲ ζῶα ἀνθρώπων. ἠράσϑη" Σεχοίν- 
δου μέν τινος βασιλικοῦ οἰνοχόου  ἀλειτρυών" ἐχαλεῖτο 
δὲ ὁ μὲν ἀλεκτρυὼν Ἀένταυρος, ὁ δὲ “Σεκοῦνδος ἣν οἰχέτης. 

Νιχομήλῥες τοῦ Βιϑυνῶν βασιλέως, ὡς ἱστορεῖ Νίκανδρος 

ἐν ἕχτῳ Π|εριπετειῶν. ἐν Αἰγίῳ δὲ παιδὸς ηράσϑη χὴν,. 
ες ᾿΄ « ῬΗ͂Ν “ἀ.} ΄ ) - ν - 

ὡς Κλέαρχος ἱστορεῖ ἐν πρώτῳ “ρωτιχῶν. τὸν δὲ παῖδα 
τοῦτον Θεύφραστος ἐν τῷ ᾿Ερωτιχῷ “Ἀμφίλοχον. χαλεῖσϑαί 
φησι καὶ τὸ γένος Ὄπ ρρον εἰναι. “Ἑρμείας δὲ ὁ τοῦ Ἔρ- 

μοδώρου, Σάμιος δὲ γένος, ἐρασϑῆναι. χῆνα Ῥ ἜΣΩΣΕΝ 

τοῦ φιλοσόφου. ἐν δὲ “Ἰευκαδίῳ φησὲ Κλέαρχος οὕτως 
ἐρασϑῆναι ταὼν παρϑένου ὡς καὶ τὸν βίον ἐκλιπούσῃ 

συναποϑανεῖν. δελρῖνα δ᾽ ἐν ᾿Ιασῷ παιδὸς ἐρασθῆναι λό- 
ς « - - ΕῚ - , ΄ Α 

γος, ὡς ἱστορεῖ Δοῦρις ἐν τῇ ἐνάτῃ. ὁ δὲ λόγος ἐστὶν 
2 "Ὁ ς . 9 ἣν Η ͵΄ τ Ἱ ΄ 

αὑτῷ 0 πὲ ἐρὶ «Ἵλεξάνδρου, καὶ λέγει οὑτῶς 5 Πῆετεπέ ἐμίψατο 

δὲ χαὶ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιασοῦ παῖδα. περὶ γὰρ τὴν πόλιν ταύ- 

τὴν Διονύσιός τι ἦν παῖς, ὃς μετὰ τῶν ἄλλων ἐκ παλαί- 
στρας παραγενόμενος ἐπὶ τὴν ϑάλατταν ἐχολύμβα. δελφὶς 

δὲ πρὸς αὐτὸν ἐκ τοῦ πελάγους ἀπήντα, χαὶ ἀναλαμβάνων 
ἐπὶ τὰ νῶτα ἔφερεν ἐπὶ γεῤξιθτον γηχόμενος, χαὶ πάλιν 
ἀποχαϑίστα εἰς τὴν γη)»." “ φιλανϑρωπότατον δέ ἐστι χαὶ 

συνετώτατον τὸ ζῶον ὁ δελφὶς χάριν τε ἀποδιδόναι ἐπι- 
’ , » ᾿ τὰ : , ξρὶ, 

σταμένον. Φυλᾳρχος γουν ἐν τῇ δωδεκάτῃ » Ἀοίρανος 

(φησὶν) ὁ δῆιλήσιος ἰδὼν αλιξας τῷ δικτυῷ λαβόντας δελ- 
ψίνα χαὺὶ μέλλοντας κατακόπτε εν ἀργύριον δοὺς καὶ παρα- 

στησάμενος ἀφῆχεν εἰς τὸ πέλαγος. καὶ μετὰ ταῦτα ναυα- 

αὑτῷ 1 ϑογθοθαίασ αὐτῷ. αὐτὸν ἢ), Ἰγεχομήδους δαἀά,͵ ΑΒΟΤ,, 

οἱ, ΡΥ. 
ΟΟΟ ο. Περιπετειῶν] περὲ πετειῶν Ῥ᾽ αΑἹγίῳ δοινηεῖσα, Τὰν 

ἀγείῳ. «ἀγγείῳ ΔοΙαὴι5. Ν. ΑΟ Υ, 29. τὸν δὲ παῖδα δὲ οἱ, ἢ, 

Θεόφραστος] Μ0]. Υ. Ρ. 199. χῆνα ἀἀάϊαιε δον δἰ ΘΝ. 
Ῥοβὲ φιλοσόφου 50χ οἰτοιϊέον Ππξέοναν αν Τα οιμὰ δὲ ἴῃ Ρ, ἐν δὲ) 

δὲ οἱ. ἢ, ἐν 17} τῇ ὁηι, Β., ὃ περὶ Ἀ, Α'νοναξ ὃ. 

ΘΟ ἃ. καὸὶ λέγει οὕτως ὁπ). ἢ, αὶ φησὲ ποῦ ΡΟϑΕ μετεπέμψατο 
δὲ, -τὸ ζῶον] τὸ ον. Β. Φυλαθηθει φίλαρχος (. ἐν τῇ 

δωδεκάτῃ Δ. ἐν τῇ, δυοχεωδεχώτη ΝΠ, ἔν τῇ 8 Τὸν ἐν ιβ΄ Β., 

Θ00 ς. ναυαγίᾳ ΑΟς ναυκγίῳ ῬΧ},, 

81 
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γίῳ χρησάμενος περὶ ῶόύκονον καὶ πάντων ἀπολομένων 

μόνος ὑπὸ δελφῖνος ἐσώϑη ὁ Κοίρανος. τελευτήσαντος δὲ 

αὐτοῦ γηραιοῦ ἐν τῇ πατρίδι καὶ τῆς ἐχφορᾶς παρὰ τὴν 

ϑάλατταν γιγνομένης κατὰ τύχην ἐν τῇ Μιλήτῳ, ἐν τῷ 

λιμένι πλῆϑος δελφίνων ἐφάνη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, μιχρὸν 

ἔ ἀπωτέρω τῶν συνεκχομιζόντων τὸν Κοίρανον, ὡσεὶ συνεκίῥε- 

ρύντων καὶ συγκηδευόντων τὸν ἄνϑρωπον. ἐς δ δ᾽ αὐτὸς 

ἱστορεῖ Φύλαρχος διὰ τῆς εἰκοστῆς ὅσην ἐλέφας τὸ ζῶον 

φιλοστοργίαν ἔσχεν εἰς παιδίον. γράφει δ᾽ οὕτως .. Τούτῳ 
δὲ τῷ ἐλέφαντι συγνετρέφετο ϑήλεια ἐλέφας . ἣν Νίκαιαν 

ἐλάλουν" ᾧ τελευτῶσα ἡ τοῦ ᾿Ινδοῦ γυνὴ παιδίον αὑτῆς 

τριακοσταῖον παρακατέϑετο. ἃ ἀποϑανούσης δὲ τῆς ἀνϑρώ- 
που δεινή τις φιλοστοργία γέγονε τοῦ ϑηρίου πρὸς τὸ 
παιδίον. οὔτε γὰρ ἀπ᾿ αὐτοῦ χωριζόμενον τὸ βρέφος ὑπέ- 
μενεν " ὁ δὲ, εἰ μὴ βλέποι τὸ παιδίον, ἤσχαλλεν. ὕτ᾽ οὖν 

ἡ τροφὸς ἐμπλήσειεν αὐτὸ τοῦ γάλακτος, ἀνὰ μέσον τῶν 
60 ποδῶν τοῦ ϑηρίου ἐτίϑει αὐτὸ ἐν σχάφῃ. εἰ δὲ μὴ τοῦτο 

πεποιήκχοι, τροφὴν οὐχ ἐλάμβανεν ἡ ἐλέζας. καὶ μετὰ 
ταῦτα δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς χαλάμους λαμβάνων, χαὶ 

τῶν παρατιϑεμένων χορτοσμάτων, χαϑε ὕδοντος τοῦ βρέ- 
φους, τὰς μυίας ἀπεσόβει" ὅτε δὲ κλαίοι, τῇ προβοσκίδι 
τὴν σκάφην ἐχίνει χαὶ κατεχοίμιζεν αὐτό. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
ἐποίει καὶ ὃ ἄρρην ἐλέφας πολλάκις. “ 

80. Ὑμεῖς δὲ, ὦ φιλόσοφοι, καὶ τῶν δελφίνων καὶ 
τῶν ἐλεφάντων ἐστὲ κατὰ τὴν γνώμην ἀγριώτεροι, ἔτι δὲ 
ἀνημερώτεροι, καίτοι Περσαίου τοῦ Κιτιέως ἐν τοῖς οὐυμ- 
ποτικοῖς ὑπομνήμασι βοῶντος καὶ λέγοντος .. Περὶ ἀφρο- 
δισίων ἁρμοστὸν εἶναι ἐν τῷ οἴνῳ μνείαν ποιεῖσϑαι" καὶ 

τ 

ἀπολομένων ἧἴ,, ἀπωλομένων ῬΥ͂,, ὁ Κοίρανος οτη. Β, τὸν Κοί- 
ρανον οὁπι. Β. 

600 Γ Φύλαρχος εἰ τῆς οἵη. Β. εἰκοστῆς) κς Β, τὸ ζῶον 
ααά. Τὶ. οπι. ΒΡΥ͂. γράφει δ᾽ οὕτως 9ὁπι. Β. Τοὐτῳ] τόϊτω 
(510) Β. δὲ τῷ] δὲ φησὶ τῷ Β., αὑτῆς) δοΓὶΒοθαΐξαν αὐτῆς, 
παρακατέθετο] παρέϑετο 6. αὐτὸ τοῦ] αὐτὸν τοῦ ΒΒ, σκάφη 
ΟΥΙ, εὐ Αοι δηυ5 Ν, Α. ΧΙ, 14. σκάφει ἈΡ. 

ΟὉ7 ἃ. πεποιήκονι Ὁ. πεποιήχει ΡΥ͂Τ,, κατεχκοίμιζεν ΑΒΌ, χατε- 
κοίμισεν Υ͂Τ,. καὶ ὃ ἄρρην) καὶ ἄρρεν Β. ξει δὲ Β. Τίορο- 

Βαίιγ ἔτι τε. τοῦ] οὐ Β. κιτιέως ΡΥ, κιττιέως 1, οἵ 
Νοδυγ οι, οἀϊείο, 
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γὰρ πρὸς ταῦτα ἡμᾶς, ὅταν ὑποπίωμεν, ἐπιρρεπεῖς εἶναι. 
χαὶ ἐνταῦϑα τοὺς μὲν ἡμέρως τε καὶ μετρίως αὐτοῖς χρω- 

μένους ἐπαινεῖν δεῖ, τοὺς δὲ ϑηριωδῶς" καὶ ἀπλήστως 

«έγειν. χαὶ εἰ διαλεκτικοὶ συνελϑόντες εἰς πότον περὶ συλ- 
λογισμῶν διαλέγοιντο, ἀλλοτρίως ἂν αὐτοὺς ὑπολάβοι. τις 
ποιεῖν τοῦ παρόντος καιροῦ. χαὶ ὁ χαλὸς κάγαϑος ἀνὴρ 
μεϑυσϑείη ἄν. οἱ δὲ βουλόμενοι σωφρονιχοὶ εἶναε σφόδρα 
μέχρι τινὸς διατηροῦσιν ἐν τοῖς πότοις τὸ τοιοῦτον" εἶϑ'᾽ 
ὅταν παραδύῃ τὸ οἰνάριον, τὴν πᾶσαν ἀσχημοσύνην ἐπε- 
δείχνυνται. ὃ καὶ πρώην ἐγένετο ἐπὲ τῶν ἐξ ᾿Δρκαδίας 
ϑεωρῶν πρὸς ᾿Αντίγονον π: ραγενομένων. ἐχεῖνοι γὰρ ἠρί- 
στων σφόδρα σχυϑρωπῶς καὶ εὐσχημόνως, ὡς ᾧοντο, οὐχ 
ὅτι ἡμῶν τινα προσβλέποντες, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀλλήλους. ὡς δὲ 
ὁ πότος προέβαινε καὶ εἰσῆλϑεν ἄλλα τε ἀχροάματα “καὶ 
αἱ Θετταλαὶ αὗται ὀρχηστρίδες, καϑάπερ αὐταῖς ἔϑος 

ἐστὶν, ἐν ταῖς διαζώστραις γυμναὶ ὠρχοῦντο, οὐκ ἔτι χα- 
τεῖχον αὑτοὺς οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ ἐχ τῶν χλινῶν ἀνώρμων καὶ 
ἐβύων, ὡς ϑαυμαστόν τι ϑέαμα ϑεώμενου" καὶ μακάριον 
τὸν βασιλέα ἀπεκάλουν, ὅτι ἔξεστιν αὐτῷ τούτων ἀπολαύειν" 

χαὶ ἕτερα τούτοις παραπλήσια πάνυ πολλὼ τῶν φορτικῶν 
ἐποίουν. τῶν φιλοσόφων δέ τις συμπίνων ἡμῖν εἰσελϑούσης 

αὐλητρίδος, χαὶ οὔσης εὐρυχωρίας παρ᾽ αὐτῷ, βουλομένης 

τῆς παιδίσκης παρακαϑίσαι, οὐκ ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ σχληρὸν 
αὑτὸν εἰσῆγεν. εἰϑ' ὕστερον πωλουμένης τῆς αὐλητρίδος, 

καϑάπερ ἔ ἔϑος ἐστὶν ἐν τοῖς πότοις γίνεσθαι, ἐν τῷ ἀγο- 

ράζειν πάνυ γνεανίσχος ν᾿ χαὶ τῷ πωλοῦντε ἄλλῳ τινὶ 
ϑᾶττον προσϑέντι ἠμφισβήτει, καὶ οὐκ ἔφη αὐτὸν πεπρα- 
χέναι" καὶ τέλος εἰς πυγμὰς ἢλϑεν ὃ σχληρὸς ἐκεῖνος φυ- 
λόσοφος καὶ ἐν ἀρχῇ οὐὸ ᾿ ἂν παρακαϑίσαι ἐπιτρέπων τῇ 

αὐλητρίδι. “ μήποτε αὐτός ἐστιν ὃ Περσαῖος ὁ περὶ τῆς 
αὐλητρίδος διαπυκχτεύσας. φησὶ γὰρ ᾿Αντίγονος ὁ Καρύ- 

ΟΟἿ ο. παραδύῃ ὙΨ].. παραδυῇ ἈΡ. ἐκείνοι γὰρ ῬΨΉ. ἐκεῖνοί 

τε χὰρ Δ. ἀκροάματα Ῥω. ἀχροώσματα Υ. διαζώστραις Α. 
διαζώσφαις ῬΥῚ,. ΠΣ, ΒοΡΙθοθαίυν αὐτούς. 

ΟΟΥ ἀ. ἀνώρμων ΑΒ, ᾿οῆθάς Ρ. ἀφώρμων 1. αὑτὸν ΥἹ,. 

αὐτὸν ἈΡ. τῆς αὐλητρίδος οηϊ. Β. 

ΘΟ 6. προοϑέντε “αβαιυθοπιβ, 1 τὶ προύϑέυφόι, 
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στιος ἐν τῷ περὶ Ζήνωνος γράφων ὧδε, Ζήνων ὁ Κιτιεὺς, 
Περσαίου παρὰ πότον αὐλητρίδιον πριαμένου, διοχνοῦντος 
εἰσαγαγεῖν πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ τὴν αὐτὴν οἰκεῖν οἰχίαν, 

ᾧ συναισϑόμενος συνείλχυσε τὴν παιδίσχην καὶ συγχατέχλεισε 

τῷ Περσαίῳ.“ οἶδα δὲ καὶ ΠΙολύστρατον τὸν ᾿4ϑηναῖον, 

μαϑητὴν δὲ Θεοφράστου, τὸν ἐπικαλούμενον Τυρρηνὸν, ὅτι 
τῶν αὐλητρίδων τὰ ἱμάτια περιέδυεν." ᾿ 

87. ᾿Εσπουδάκεσαν δὲ χαὶ οἱ βασιλεῖς περὶ τὰς μου- 
Ὁ ἢ δ πραν  Αρο ΜὉ μρ δ ῆνν 

σουργοὺς, ὡς δῆλον ποιεῖ Παρμενίων ἕν τῇ πρὸς Αλέξαν- 

δρον ἐπιστολῇ», ἣν ἐπέστειλεν αὐτῷ μετὰ τὸ Ζαμασχὸν 
ἑλεῖν" χαὶ τῆς ἄποσχε υῆς, τὴς Δαρείου ἐγκρατὴς γενέσϑοαι. 

καταριϑιησάμε “γος οὖν τὰ αἰχμάλωτα γράφει χαὶ ταῦτα 

608..,ὄ ἸΖωλλακίδας εὗρον μουσουργοὺς τοῦ βασιλέως τριακοσίας 

εἴχοσιν ἐννέα, ἄνδρας στεφανοπλόκους ἐξ χαὶ τεσσαράχοντᾶ; 
ὀψοποιοὺς διαχοσίους ἑβδομήκοντα ἑπτὰ, χυτρεψοὺς εἴχο- 
σιν ἐννέα, γαλαχτουργοὺς τρεῖς καὶ δέχα, ποτηματοποιοῦς 

ἑπταχαίδεχα, οἰγοηϑητὰς ἑβδομήκοντα, μυροποιοὺς τεσσα- 

ράκοντα. “ καὶ ὑμῖν δὲ, ὦ ἑταῖροι, λέγω ὅτι οὐδέν ἐστιν 
ὀφϑαλμῶν οὕτως εὐφοαντιχὸν ὡς γυναικὸς χάλλος. ὃ γοῦν 

τοῦ τραγικοῦ, Χαιρήμονος Οἱὶνεὺς περὶ παρϑένῶων τινῶν 
διηγούμενος ὧν ἐϑεᾶτό φησίν ἐν τῷ διιωνύμῳ δράματι 

"» ῦὃΞᾷξἨΠἜχειτο γὰρ ἡ μὲν λευχὸν εἰς σεληνόφως 

φαίνουσα “μαστὸν λελυμένης ἐπωμίδος" 

τῆς δ᾽ αὖ χορεία λαγόνα τὴν ἀριστερὰν 
ἕλυσε" γυμνῆς δ᾽ αἰϑέρος ϑεάμασιν 

5 ζῶσαν γραφὴν ἔφαινε" χρῶμα δ᾽ ὄμμασι ὦ } 
λευχὸν μιΞλαίνης ἔργον ἀντηύγει σχιᾶς. 

γράφων ὧδε οτι. Β.. ᾿᾿διοχνοῦντος) καὶ διοικοῦντος ΚΒ, 

ΟΟἿ {. συναιοϑόμενος συναισϑόμενον Β,, τὸν ἀϑηναῖον Β. 
ΛΡονδξ τὸν. μαϑητὴν δὲ Δ. δὲ οπι. ΡΥ͂Τ,. Οαρις 87. ἐοξα 

οηι, ᾧ. . τῆς δαρείου Ἀ. τοῦ δαρείου ΡΥ Τ,. 

Ο08 ἃ; ποτηματοποιοὺς ΑἸ}. ποτιματοποιοὺς ΡΥῚ,. οἷνοη ϑητὰς] 

οἱνοϑητὰς Ῥ, ὑμῖν δὲ] δὲ οπι, Β. ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι) 
ἐν οἷνει Ἐ. ᾿ ὩΣ, 

ΟΥΒ ». ΜᾺ 1, γὰρ] δ᾽ βουῖρβονυδξ Ομ αουθηῖοι, ἀξ πιοπαΐε ἴδ Ὸ}- 
βῖι8. Ἑχογοϊζατε, οὐ ̓ εἰδαν, Ὑ01. 1. Ρ 23. σεληνόφως ΛΒ οἱ ΤΠ 
Οὐδαμποηίαπὶ, σεληνάφως ὈΥ͂Τ,, Υ. 9. χορείκ (5. Π118, χορείας 
ΛΙ, χορίις ΡΎ ΤΏ, γυμνῆς ΑΒ, γυμνοῖς ΡΨΤ,, Υ. ὑ. ἀντηύγει 
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ἄλλη δ᾽ ἐγύμνου χαλλίχειρας ὠλένας, 
ἄλλη προσαμπέχουσα ϑῆλυν αὐχένα, 
ἡ δ᾽ ἐχραγέντων χλανιδίων ὑπὸ πτύχας 

ε 10 ἔφαινε μηρὸν, κἀξεπεσφραγίξζετο 
ὥρας γελώσης χωρὶς ἐλπέδων ἔρως. 
ὑπνωμέναι δ᾽ ἔπιπτον ἑλενίων ἔπι, 
ἔων τὲ μελανόφυλλα συγκλῶσαι πτερὰ 
κρόκον ϑ'᾽, ὃς ἡλιῶδες εἰς ὑφάσματα 

15 πέπλων οἰχίας εἴδωλον εἰσομόργνυται. 
Πέρσης δὲ ϑαλερὸς ἐχτραφεὶς ἀμάρακος 
λειμῶσι μαλαχοῖς ἐξέτεινεν αὐχένας. 

ἃ 88, ᾿Επιχατάφορος δὲ ὧν ὁ ποιητὴς οὗτος καὶ ἐπὲ τὰ 
ἄνϑη ἐν ᾿ἡλφεσιβοίᾳ φησὶ 

Καὶ σώματος μὲν ὄψεις κατειργάζετο 
στίλβοντα λευκῷ χρώματι διαπρεπῆ" 
αἰδὼς δ᾽ ἐπερρύϑμιζεν ἠπιώτατον. 

ἐρύϑημια λαμπρῷ, προστιϑεῖσα χρώματι" 
χόμαι δὲ χηροχρῶτες ὡς ἀγάλματος 
αὐτοῖσι βοστρύχοισιν ἐχπεπλασμένοι 
ξουϑοῖσιν ἀνέμοις ἐνετρύφων φορούμενοι.- 

ἐν δὲ τῇ ᾿Ιοῖ ἔαρος τέχνα προσηγύρευε τὰ ἀἄνϑη 

ΟΠ ιν οῖσ, ἀνταύγει ὙΠ. ἀνταυγεν Ῥ. Υ. 8. ἄλλη ῬΨῚ,, ἄλλης Δ." 

ν. 9. ἡ δ᾽ ἐκραγέντων (ἀϑαυδοπιβ, ἡ δὲ κλαγέντων ΡΎΈ, ἡ δ᾽ 
ἴχλαγε τῶν Ἡ. χλανιδίων ΑΒ. χλανίδων ῬΨΤ,, 

608 ε. Υ. 12. ὑπνωμέναι ΤΟ ΘΟΙκ 5. δα ῬΠνν ποῖ, Ρ, 0682. ὑπτώ- 

μεναν ὙἹ,. ὑπτωμέναι Ῥ, ἑλενέων) δου οί" ἐλενίων. Μ 123. 

συγκλῶσαν συγκῶσαι Ῥ. ν. 14. 9] τε ΑΡ. Υ. [{ὃ. ὁοτ- 

γυρίαπι οἰκίας ἱπ᾿ σκεῶς πιιίαθαέ ΘαβαιθῸπὰ5. Υ. 10. ἐχκτραφεὶς} 

ξχτρεφεὶς Ῥ. Υ. 17. μαλακοῖς ἀνοίίυ5 τὲ Ἐχοογρίβ Ρ. 847. 1μἱ- 

ὈΡῚ μαλϑακοῖσεν. ἐξέτεινεν ϑοα! ρον ἀραιὰ αγούίαμ. Ρ. 997. Εὐὐθεγὶ 

ἐξέτεινον. ἴιν  δϑί ἐξέγεινον ... αὐχένας. 

008 ἃ. ᾿“λφεοιβοίᾳ Θαϑαῦθοπιι5, ἀιροίογο δ 14α, 4} πὰπο ΟΠ δε- 
ΓΟΠΙΟπἶβ αι πὶ πνοὰς ἴθ Χαιρήμων. ἀλεσιβοᾷ Ἁ. ἄλεσι βοᾶ Β, 

ἀλευοιβοᾶ Ῥ. ἀλευσιβόᾳ 1. Ὑ. 1. [π γουθὶθ σονγαρεῖθ ὄψεις 
κατειργάζετο ἘΓΟΡ πιά ε5. δα Ἐπ ρ᾽4156. Ἠθουρᾶμ ἢ. 190. οογιῖροῦδε 
κατηυγάζετο. γ. 2. λευχκοχρώματ᾽ εἴδει διαπρεπὴ Η Υπηαππα5. 

ΜΝ. 3, ἠπιώτατον ,. ἡπιώτατον ΡΥ. Υν. 4. χρώματι] χρώματα Β. 

ὅτι χαιρήμων ἔαρος τέκνω προσαγορεύεε τὰ ἄνθη. τὸν δὲ κισοὸν 

χορῶν ἐραστὴν καὶ ἐνιαυτοῦ παῖδα" τὰ ῥόδα δὲ ἔαρος τιϑήνημα. καὶ ἀλ- 

λαχοῦ ῥόδα ὀξυφεγγὴ 6. 
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ἐ , ᾿᾿νϑηροῦ τέχνα, νὰν. νϑὐ ΕΣ 
ἔαρος πέριξ στρώσαντες. , Ἷ 

ἐν δὲ Κενταύρῳ, ὑπὲρ δρᾶμα πολύμετρόν ἐστι, Ἰάκξως 

τέχνα 
Ἔνϑεν μὲν αὐτῶν εἰς ἀπείρονα στρατὸν 
ἀνϑέων ἀλόγχων ἐστράτευσαν, ἡδοναῖς 

ϑηρωμένων .. τὰ λειμώνων τέχνα. 
ἐν δὲ Διονύσῳ 

“Χορῶν ἐραστὴς χισσὸς, ἐνιαυτοῦ δὲ παῖς. 

περὶ δὲ ῥόδων ἐν, ̓ Οδυσσεῖ φησιν οὕτως 

Αὐμαισιν ὡρῶν σώματ᾽ εὐανϑῆ ῥόδα 
᾿ εἶχον, τιϑήνημ᾽ ἔαρος ἐχπρεπέστατον. 

[χαὶ ἐν Θυέστῃ 

“Ῥόδ᾽ ὀξυφεγγ7ὴ χρίνεσιν ἀργενγοῖς ὁμοῦ. 
ἐν δὲ ΔΠνύαις 

]11ολλὴν ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρῆν, 
ἄχραισι περχάζουσαν οἰνάνϑαις χρόνου, 

89. ᾿Επὶ χάλλει δὲ --- ἔτι γὰρ γέρων ἀοιδὸς κελαδεῖ 

ἹΜναμοσύγαν, κατὰ τὸν Μυριπίδην Ξο διαβόητοι γεγόνασε 
γυναῖχες, Θαργηλίαᾳ ἡ Μιλησία, ἥτις χαὶ τεσσαρεσκαίδεκα 

609 ἀνδράσιν ἐγαμήϑη, οὐσα καὶ τὸ εἶδος πάνυ καλὴ καὶ 
ὀοί,, ὡς φησιν “Ἱππίας ὁ σοφιστὴς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 

“Συναγωγή. Δείνων δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ, τῶν Περσικῶν τὴς 
πρώτης συντάξεώς φησιν. ὅτι ἡ Βαγάζου γυγὴ, ἥτις ἣν 
ὁμοπάτριος Ξέρξου ἀδελφὴ, ὕνομε ᾿Ανοῦτις, χαλλίστη ἣν 

008 6. Ν. 2. ἔκρος 1., ἀέρος ΡΥ, Οομίαθν ν. 1. ἀπείρονα 

ἄπειρον χαὶ Ὄ. Υ. 2, ἀλόγχων Ἠδιπιᾶηπιι8 ἃὰ Διειβέοί δ. γί. 
Ροβέ. ν, 98. Τιρροναΐίιν ἀλόχων». ν, 3, 1πάϊοανὶ ἰδοιπᾶπ). πάρ 

μιχτα λειμώνων ἩδΙΠΔ ΠΏ, τὰ οηι. Ρ, φησὶν οὕτως οπι. Β. 
σώμα σήματ᾽ οχριο58᾽ὲ θα] εοαμπιρίι8, στέμματ᾽ γ6] σχήματ᾽ 

Ἰδοοθβίι5 Ρ. 320. ζώματ᾽ Ἐδναϊπαπαιβ δὶ δ  πδοίζοσαβ. ἀρυὰ Ἐγίανα- 
{πὶ ἢ, 409. ; 

008 ἢ, ὀξυφεγγῦ.} ἀξυφεγγεῖς Ῥ, κρίνεσιν ΑΒ, χρίροισιν ΒΥ͂Τ,, 
ἐν δὲ Ληινύκις ἀαἀὰ, ΑΒΤω. ὁπ. ΡΥ, “Μινύας ΟἸνα εὐ ἐπιοηἶβ πι6-- 

πιοιὰς διιἀἃ5. οἰνώνϑαις} οἰνάνϑαι Ῥ, Διναμοσύναν) μνάμο- 
σύνην Β.. διαβόητοι) διαβύητος Ἐ. ᾿ 

009 ἃ, τῷ ἐπιγραφομένῳ οπι. Β.. Συναγωγη συναγωγὴ Β. 
“]εἰνων) δουϊθοθαίαν Ζίνων. τῇ πέμπτῃ) τὴ υπι, Β, ξέῳφξου Ἀ, 
ξέρξη ῬΨῚ,, ἀνοῦτις ΑΒ, ἀνούτις Υ].. 
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τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίῳ γυναικῶν καὶ ἀχολαστοτάτη. Φύλαρχος 
δ᾽ ἐν τῇ ἐννεαικαιδεκάτῃ Τιμῶσάν φησι τὴν ᾿Οξυάρτου 
παλλαχίδα πάσας γυναῖκας ὑπερβεβληχέναι χάλλει. πρό 

ν δ᾽ ἀπεστάλκει δῶρον ὁ τῶν «Αἰγυπτίων βασιλεὺς ΣΣτατίρῳ 

τῇ βασιλέως γυναικί. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ ἕχτῃ χαὶ πεν- 
τηχοστῇ τῶν ἱστοριῶν ξΞενοπείϑειαν τὴν “Τυσανδρίδου μητέρα 

πασῶν τῶν χατὰ “Πελοπόννησον γυναικῶν γεγονέναι χκαλ- 
λίονα. ἀπέκτειναν, δὲ αὐτὴν “1ακεδαιμόνιοιν καὶ τὴν ἀδελιρὴν 
αὐτῆς Χρύσην, ὅτε χαὶ τὸν “Τυσανδρίδαν, ἐχϑρὸν ὄντα, 
᾿Δγησίλαος ὃ βασιλεὺς καταστασιάσας φυγαδευϑῆναι ἐποίη- 
σεν ὑπὸ «““ακεδαιμονίων. καλλίστη δ᾽ ἣν «καὶ Παντίχα ἡ 
Κυπρία, περὶ Ὡς φησι Φύλαρχος ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν ἕστο- 

ς ριῶν ὅτι παρ᾽ ᾿θλυμπιάδι. οὐσαν τῇ ᾿Αλεξάνδρου μητρὶ 
ἤτει πρὸς γάμον Μόνιμος ὃ Πυϑέωνος. χαὶ ἐπεὶ ἣν. ἀχό- 

λαστος ἡ γυνὴ, ἔφη ἢ ̓θλυμπιὰς ἊΣ πόνηρε, τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς γαμεῖς, καὶ οὐ τῷ νῷ." καὶ τὴν κατάγουσαν δὲ 
Πεισίστρατον ἐπὶ τὴν τυραννίδα ὡς 4ϑηνᾶς πεῖραν, εἶδος 
ἔχουσαν καλὴν φησι γεγονέναι, ἥτις χαὶ τῇ ϑεῷ εὔκαστο 
τὴν μορφήν. στεφανόπωλις δὲ ἦν" καὶ αὐτὴν ἐξέδωκε πρὸς 
γάμου χοινωνίαν ὁ Πεισίστρατος Ἱππάρχῳ τῷ υἱῷ, ὡς 

Κλείδημος ἱστορεῖ ἐν ὀγδόῳ Νόστων. ἐξέδωχε δὲ καὶ 11π- 
ἁ πάρχῳ τῷ υἱεῖ τὴν παραιβατήσασαν αὐτῷ γυναῖκα Φίην, 

τὴν “Σωχράτους ϑυγατέρα.. χαὺ Χάρμου τοῦ πολεμαρχή- 
σαντος ϑυγατέρα ἔλαβεν. Ἱππίᾳ, περιχαλλεστάτην οὖσαν, 

τῷ μέτ᾿ αὐτὸν τυραννεύσαντι. ΔΑ ΤᾺ δὲ, ὡς φησι, τὸν 

Χάρμον ἐραστὴν τοῦ “Ἱππίου γενέσϑαι καὶ τὸν πρὸς ᾿άχα- 
δημίῳ Ἔρωτα ἱδρύσασϑαι πρῶτον, ἐφ᾽ οἱ ἐπιγέγραπται 

δ᾽ ἐν τῇ} τὴ οπι. Β, 

009 Ὁ. χκαὸ κ ξενοπείϑειαν Β. Ξενοπείϑειαν 1 ξονοπείϑειαν Α. 
χρύσην Ἀ. χρυσὴν Ῥι χρυσὴν ΨΙ,. ὑπὸ “1ακεδαιμονίων οι; Β. 
παντοίχα ἣ κυπρία. περὶ ἧς φύλαρχος ἐν εἿ φησὶ ὅτι Β. 

009 ε. καλὴ δὲ ἐγένετο χαὶ ἣ παραιβατήσασα πεισιστράτῳ ἐπὶ τὴν 
τυραννίδα, ὡς ἀϑηνὰ δῆϑεν, ἡ στεφανόπωλις" ἣν καὶ ἐξέδωχε πειοίστρα-- 
τος ἱππάρχῳ τῷ υἱῷ 0. ᾿Αϑηνᾶς) ἀϑηνὰ Ῥ. πεῖραν) πεῖρων 
(510, ποπ, φυρα ΟαβδΌθοηι5 αἰχῖς, πειρῶν) ΡᾺ Σωτείρας Ὑ' ἀΙοἰκοπατγῖα5 
δὰ Ηοτνοάοί 1, 00, παλὴν φησι} χαλὴν φασι δομιυνεῖσα. 
ἐξέδωχε δὲ] δὲ οπι. Ρ. 

6009 ἀ, ἑππίᾳ ΑΒ, ἱππίας ΒΥῚ],. ὡς φησι) ὥς φασι ϑοιιν οἶσθ. 



1356 Ἅ' 

ἸΙοιχιλομήχαν᾽ Ἔρως, σοὶ τόνδ᾽ ἱδρύσατο βωμὸν 
“Χάρμος ἐπὶ σχιεροῖς τέρμασι γυμνασίου. 

ες Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τρίτῳ ΜΠελαμποδίας τὴν ἐν Εὐβοίᾳ Χαλ- 
χίδα χαλλιγύναικα εἶπεν. εὐπρεπεῖς γὰρ αὐτόϑι γίνονται 
γυναῖχες, ὡς καὶ Θεόφραστος εἴρηκε. καὶ ἸΝνυμφόδωρος δ᾽ 

ἐν τῷ τῆς “σίας Περίπλῳ καλλίονάς φησι γίνεσϑαι γυ- 

γιῖῦχας τῶν πανταχοῦ γυναιχῶν ἐν Τενέδῳ τῇ Τρωιχῇ νήσῳ. 
90. Οἰδα δὲ καὶ περὶ κάλλους γυναικῶν ἀγῶνά ποτε 

διατεϑέντα" περὲ οὗ ἱστορῶν Νικίας ἐν τοῖς ᾿“ρκαδικοῖς 

διωϑεῖναί φησιν αὐτὸν Κύψελον, πόλιν χτίσαντα ἐν τῷ 
πεδίῳ περὶ τὸν ᾿Αλφειόν" εἰς ἣν κατοιχίσαντα Παρρασίων 

ἤ τιγὰς τέμενος χαὶ βωμὸν ἀναστῆσαι Δήμητρι ᾿Πλευσινίᾳ, 

ἧς ἐν τῇ ἑορτῇ χαὶ τὸν τοῦ χαλλοὺῦς ἀγῶνα ἐπιἐεχεσαὶ" 

χαὶ γικῆσαι πρῶτον αὐτοῦ τὴν γυναῖκα Ἡροδίκην. ἐπιτε- 

λεῖται δὲ καὶ μέχρι νῦν ὃ ἀγὼν οὗτος" χαὶ αἱ ἀγωνιξόμε- 
γαι γυναῖχες χουσοιρόροι ὀνομάζονται. Θεόφραστος δὲ ἀγῶνα 
χάλλους φησὶ γενέσίλαι παρὰ ᾿Ηλείοις, χαὶ τὴν χρῖσιν 

ἐπιτελεῖσθαι μετὰ σπουδῆς. λαμβάνειν τὲ τοὺς νικήσαντας 

ἄϑλα ὅπλα" ἅπερ ἀνατίϑεσϑαϊί φησι Διονύσιος ὁ ὙἜΠΎΧΕΡΕ. 
οτΟχὸς τῇ ϑηνᾷ, τὸν δὲ νικήσαντα ταινιούμενον ὑπὸ τῶν 

φίλων καὶ πομπεύοντα ἕως τοῦ ἱεροῦ παραγίγνεσίψαι. τὸν 
στέφανον δ᾽ αὐτοῖς δίδοσθαι μυρρίνης ἱστορεῖ Μυρσίλος. 
ἐν ἱστοριχοῖς παραδόξοις. ἐνιαχοῦ δέ φησιν ὁ αὐτὸς Θεό- 
φραστος καὶ κρίσεις γυναικῶν περὶ σωφροσύνης γίγνεσίλαι 
χαὶ οἰχονομίας, ὥσπερ ἐν τοῖς βαρβάροις" ἑτέρωϑιε δὲ 
χάλλους, ὡς δέον καὶ τοῦτο τιμᾶσϑαι, χαϑάπερ καὶ παρὰ 

Τενεδίοις καὶ “«Τεσβίοις" ταύτην δὲ τύχης ἢ φύσεως εἶναὶ, 

γυμνασίου. Ἡσίοδος δ᾽] γυμνασίου δὴ ἡ σίοδος Β. 

609 6. πανταχοῦ ΡΨΤ,. πανταχόσε 18, ἱστορῶν ΑΒ, ἕστορεῖ 
ΡΥ τοῖς ᾿“ρκαδικοῖς τοῖς ΟΠ. Β. αὐτὸν } αὐτὴν Ὁ 

διετέϑη δὲ χαὶ περὸ κάλλους γυναιχῶν ἀγὼν ἐν τῷ περὶ ἀλφειὸν πεδίῳ 

πιαρὰ κυψέλλῳ, καὶ ἐνίκησεν ἡ αὐτοῦ γυνὴ ἡροδίκη Ὁ. 

609 (᾿ κατοικέσαντα δομνν οἴ σι, κατοικίσακντας ἴ,. χατοιχήσαντας ΡΥ. 
αἴ ἀγωνιζόμεναι ΑΒΌΡ. αἕ οπι. Ὑ1.. 

ΘΙῸ ἃ. παραγίγνεσϑιιι Β. παραγίνεσϑαι ΌΎΤ,, τὸν οτέζανον δ᾽ 

ΛΟ. τὸν δὲ στέφανον Ψ]Π,.. τὸν στέφιινον Οπιῖδθα μΡδ1 (16π|ὰ ΠῚ 

μυροίνης ΛΒΌ. μυρίνην ΡΥ. κρίσεις ΟΡΥΠ,, χρίοις Δ. 

γίγνεοϑαι ἘΝῚ, γίνεσϑαι ΔΌ. » 



» ᾿ς 

τιμὴν δὲ δέον προχεῖσίϑαι σωφροσύνής. τὸ χάλλος γὰρ οὕ- 
τῶς χαλόν" εἰ δὲ μὴ, κίγδυνον ἔσχεν ἐπ᾿ ἀκολασίαν. 

91, Τοσαῦτα τοῦ Μυρτίλου ἑξῇῃς χαταλέξαντος χαὶ 

πάντων αὐτὸν ἐπὶ τῇ μνήμῃ ϑαυμᾶδανξων ὁ Κύνουλ- 
κος ἔφη 

Πουλυμαϑηκιοσύνης, τῆς οὐ χεγεώτε ἐρον οὐδὲν, 

Ἵππων ἔφη ὁ ἄϑεος. ἀλλὰ καὶ “Ἡράκλειτος ὁ ϑεῖός φῆσι 

» Πουλυμαϑίη νόον , ἔχε εἰν οὐ διδάσκει.“ χαὶ ὁ Τίμων δὲ 
ἔφ 

ΟΠ Ἷν δὲ πλατυσμὸς 

πουλυμαϑημοσύνης, τῆς οὐ χενεώτερον ἄλλο. 
τί γὰρ ὄφελος τῶν τοσούτων ὀνομάτων, ὦ γραμματισὲ, 
πάντας ἐπιτρῖψαι μᾶλλον ἢ σωφρονίσαι δυναμένων τοὶς 
ἀχούοντας. χαὶ ἐὰν μέν τίς σοὺ πύϑηται τίνες ἦσαν οἔ 
εἰς τὸν δούριον ἵππον ἐγχκαταχλεισϑέντες, ἑνὸς καὶ δευτέρου 
ἴσως ἐρεῖς ὄνομα" χαὶ οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐκ τῶν “Στησιχόρου, 
σχολὴ γὰρ, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ΣΙαχάδα τοῦ ᾿4ργείου ᾿Ιλίου πέρ- 
σιδος᾽ οὗτος γὰρ παμπόλλους τινὰς κατέλεξεν. ἀλλὰ μὴν 
οὐδὲ τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων ἔχοις ἂν οὕτως εὐρύϑιμως 

χαταλέξαι τὰς προσηγορίας, καὶ τίνες οἱ ὑπὸ τοῦ Κύχλω- 

πος αὐτῶν χκαταβοωϑέντες, ἢ ὑπὸ τῶν “αιστρυγόνων, καὶ 
εἰ ὄντως χατεβρώϑησαν" ὅστις οὖν οὐδὲ τοῦτ᾽ οἶδας, χαί- 
τοι συνεχῶς Φυλάρχου μνήμην ποιούμενος, ὅτι ἐν ταῖς 
Κείων πόλεσιν οὔτε ἑταίρας οὔτε αὐλητρίδας ἰδεῖν ἔστι. 

τιμὴν δὲ δέον Ῥ δὲ Βομυνοῖρα, τιμὴν δὲ νέον ΑΒ, τιμὴν δέον Ὑ1.. Ἐρί- 
ἴρηδ πᾶθο Οππηΐᾷ Οοπηιἰβ᾽ξ. 

ΟἿ0 Ρ". ἔσχεν] ἔσχον Β., οὐ κενεώτερον)] οὔ κε; νεώτερον Ἁ. 
ἸΠολυμαϑίη (πο Πουλυμαϑίη) ϑομννοῖρη, πολυμαϑὴ Ψ1.. πουλυμαϑῆ 
Ἐ- διδάσκεν ΑΡΥ, διδάσκειν ἴω. οὗ χενεώτερον } οὐ χε, γεώτε- 
ρον Ἀ. 

ΟΙΟ ο. πάντας πάντων Β. σωφρονίσαν 1.. σωφρονῆσαι ῬΥ͂. 
δούριον ΑΒ, δούρειον ΡΥ͂ΤΙ,. σχολὴ Οἀβαυθοπαβ. σχολὴ ὈΥ].. 

Σακάδα τοῦ ᾿Αργείον Οαδαιθοπυ5. σακάτου ἀργείου Α. ἀκάτου 
ἀργείου ὈΥῚ,, "Ιλίου πέρσιδος δομνν εἰσι, ἐλίου περσίδος ΑΒ. ἐλιο-- 

υῃυν 

περοίδος Υ1,. ἱλιοπερσίδος Ῥ, 

ΟΙ0 ἅ, ὄντως ὄντων Β. καίτοι συνεχῶς Β οὐπὶ Βομινοῖρῃ. 

ΤΙ σοθάΐξιν καὶ συνεχῶς. Κείων Βνῦπαβέοα τὰ Ππογαγῖο αταθοο 

γ0]. 1, ». 60. ιοσοθαίαν Δίων. 
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92, Καὶ ὁ Μυρτίλος, Τοῦτο δὲ ποῦ εἴρηκεν ὁ Φϑύλαρ- 

χος; κατανέγνων γὰρ αὐτοῦ πᾶσαν τὴν ἱστορίαν. εἰπόντος 
δὲ, Εν τῇ τρίτῃ χαὶ εἰχοστῇ, ὁ Μυρτίλος ἔφη, Εἶτ᾽ οὐχ 

ἐγὼ δικαίως πάντας ὑμᾶς τοὺς φιλοσόφους μισῶ, μισοιρι- 
6 ΑἸΝΟΟΝΝ ὄντας; οὖς οὐ μόνον «Ἱυσίμαχος ὁ βασιλεὺς ἐξε- 

κήρυξε τῆς ἐπα βασιλείας ἀπελαύνων. ὡς ὁ Καρύστιός 

φησιν ἐν ᾿ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν, ἀλλὰ καὶ ᾿ϑηναῖοι. 

ἴἌλεξις γοῦν ἐν ἽἽππῳ φησὶ 
Τοῦτ᾽ ἔστιν ᾿“χαδήμε εια, τοῦτο ΨΞενοχράτης; 
πόλλ᾽ ἀγαϑὰ δοῖεν οἱ ϑεοὶ Δημητρίῳ 

χαὶ τοῖς νομοϑέταις, διότι τοὺς τὰς τῶν λόγων, 
ὡς φασι, δυνάμεις παραδιδόντας τοῖς νέοις 

ἐς κόραχας ἔρρειν φασὶν ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. 

χαὶ “Ξυφοκλὴς δὲ τις Ψηφίσματι ἐξήλασε πάντας φιλοσό- 

ἔ φους τῆς ἀττικῆς, χαϑ᾿ οὗ λὸγ ον ἔγραψε φίλων. ὁ ᾿4ρι- 

στοτέλους γνώριμος, ἀπολογίαν ὑπὲρ τοῦ ΠΣοφοχλέους 4η- 

μοχάρους πεποιηγκύτος ᾿ τοῦ Δημοσῶέν οὖς ἀνεψιοῦ. χαὶ 

“Ρωμαῖοι δὲ οἱ πάντ᾽ ἄριστοι ἐξέβαλον τοὺς σοφιστὰς τὴς 

“Ῥώμης, ὡς διαφϑείροντας τοὺς νέους" ἔπειτ᾽ οὐχ οἰδ᾿ 
ὕπως κατεδέξαντο. ἐμφανίξει δ᾽ ὑμῶν καὶ τὸ ἀνόητον. 

᾿ἄναξιππος ὁ χωμῳδιοποιὸς ἐν Κεραυνουμένῳ λέγων οὕτως 
Οἴμοι, φιλοσοφεῖς. ἀλλὰ τούς γε φιλοσόφους 

6011 ἐν τοῖς λόγοις φρονοῦντας εὑρίσχω μόνον, 
ἐν τοῖσι δ᾽ ἔργοις ὄντας ἀνοήτους ὁρῶ. 

εἰχύότως οὖν πολλαὶ τῶν πόλεων. καὶ μάλιστα ἡ “αχεδαι- 

μονίων, ὡς Χαμαιλέων φησὶν ἐν τῷ περὶ “Σιμωνίδου, οὐ 
προσίενται οὔτε ῥητορικὴν οὔτε φιλοσοφίαν διὰ τὰς ἐν τοῖς 

εἴρηκεν "ὃ Φύλαρχος εἴρηχε φύλαρχος Β, . οὐκ ἐγὼ} οὐκ ἔγωγε Β. 
ὑμᾶς δἀὰ, Δ, οπι. ΡΥ], . 

ΟἿΟ 6. ἐν ἑστοριχοῖς ὑπομνήμασιν οπι. Β, “Πππῳ ἢ “Ἱππεῖ ἃπε 
“Ιππίσκῳ δον οἰ β ἢ. Ὑ. 1. ᾿Ακαδήμεια)] ϑδουιθοθαίαν ᾿ἀκαδημία. 

Υ. ὃ. ἔρρειν ΑΒ. αἴρειν ΡΥΤ, 
ΟΙΟ ἢ φιλοοόφους τῆς] φιλοσόφους ἐκ τῆς Ἐ. ὃ ἀριστοτέλους 

ΒΒ, ΑΡοτγαΐς ὃ. “Ῥωμαῖοι οἱ ῥωμαῖοι Β. πάντ᾿ δουθοθαΐαγ 

πάντα. ἐξέβαλον ὁπι. Ῥ. τὸ ἀνόητον) τότ᾽ ἀνόητον ΚΒ. 

κωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὺς ΡΨΤ,. λέγων οὕτως οι. Β. 

01, γε ἀνοίιβ ἴῃ Εἰχοορρι δ Ρ. 8603. ΓΑΌΓῚ τε, 
Θ᾽1 ἃ. οὔτε. ῥητορικὴν) τὴν ῥητορικὴν Ὁ. οὔτε φιλοσοφίαν ἀἀά. 

ΡΥ. οἱ. ΒΟ. 



ς 
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λόγοις ὑμῶν φιλοτιμίας καὶ ἔριδας καὶ τοὺς ἀκαίρους 
ἐλέγχους" δι᾿ οὖς Ζωχράτης μὲν ἀπέϑανεν, ὁ πρὸς τοὺς 
εἰς τὰ δικαστήρια διαχληρουμένους διαλεγόμενος περὲ τοῦ 

δικαίου. κλεπτιστάτους ὄντας" ἀπέϑανε δὲ διὰ ταῦτα καὶ 

Θεόδωρος ὁ ἄϑεος » καὶ Διαγόρας. ἐφυγαδεύϑη" ὅτε καὶ 

πλέων ναυαγίῳ ἐχρήσατο" Θεότιμος δ᾽ ὁ γράψας τὰ χατ᾽ 

᾿Επικούρου βιβλία ὑπὸ Ζήνωνος τοῦ ᾿Επικουρείου ἐξαιτη-- 
ϑεὶς ἀνῃρέϑη, ὡς φήσι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς 'Ὅμω- 

᾿ 
ψνύμοις. 

93. Συνελόντι δὲ εἰπεῖν, κατὰ τὸν “Σολέα Κλέαρχον, 
οὐ καρτερικὸν δίον ἀσχεῖτε, χυνικὸν δὲ τῷ ὄντι ζῆτε" χαίτοι 

τοῦ ζώου τούτου ἐν τέτταρσι τὴν φύσιν περιττὴν ἔχοντος, 
ὧνπερ ὑμεῖς τὰ γείρω μερισάμενοι τηρεῖτε. αἰσϑήσει τε 
γὰρ τῇ πρὸς ὄσφρανσιν χαὶ πρὸς τὸ οἰκεῖον καὶ ἀλλότριον 

ϑαυμαστὸν, τό τε συνανϑρωπίξον χαὶ οἰχουρὸν εἴναι καὶ 
φυλαχτικὸν τοῦ τῶν εὖ δρώντων βίου πάντων περιττότα-- 
τον" ὧν οὐδέτερον πρόσεστιν ὑμῖν τοῖς τὸν κυνικὸν βίον 
μιμουμένοις. οὔτε γὰρ συνανϑρωπίζετε οὔτε διαγινώσκετε 
οὐδένα τῶν ὁμιλούντων, αἰσϑήσει τε πολλῶν ὑστεροῦντες 
ἀργῶς χαὶ ἀφυλάχτως ζῆτε. λοιδόρου δὲ καὶ παμφάγου 
τοῦ ζώου πεφυχότος, ἔτι δὲ ταλαιπώρου χαὶ γυμνοῦ τὸν 
βίον, ἄμφω ταῦτα μιελετᾶτε, κακολόγοι χαὶ βοροὶ, πρός τε 
τούτοις ἄνοιχοι χαὶ ἀνέστιον βιοῦντες" ἐξ ὧν ἁπάντων 

καὶ ϑεόδωρος ἈΒ. καὶ οπ). ΡΥΊ,. 

611 ΜΝ. πλέων) πλέον 1, νἱέῖο ἐγροϊπῃοέϊοο. γναυκγίᾳ Ὁ, ναυα- 
γίῳ ῬΥΤ,. Θεότιμκος ΖΔ4Ἰιότιμος Τοπϑῖι85. 46 δουρίου 5. Πἰ βίον. 
ΡΒΙο5. 11. 1, 4. ν. 234. εἰ Μοηαρίι5 δα Πίοσοποπι Πναονέ. Χ, 3. 
Ῥ. 440. ᾿Επικουρείου] ἐπικουρίου Β. ὧνπερ) ὥσπερ ΒΡ, 

ὑμεῖς} ἡμεῖς Β, ὄσφρανσιν ΛΟ, ὄσφρασιν Β. ὄσφρησιν ΌΨῚ,. 

ΟἿ1 ο. Ροβὲ ϑυυμαστὸν ΑΒΡ τοροίαπέε οἰχεῖον. 1ῃ Ο Ηἰβ υϑυθὶβ 

Βᾶθο ἐγααιιπέυγ, ὅτε τοῦ κυνὸς τὴν φύσιν περιττὴν ἔχοντος αἰσϑήσει τε 

τῇ πρὸς ὄσφρανσιν καὶ προς τὸ οἱκεῖον καὶ ἀλλότριον, καὶ τῷ συνανϑρω- 

πίζον καὶ οἰκουρὸν εἶναν ζῶον χαὶ φυλακτικὸν τοῦ τῶν εὖ δρώντων βίου, 

οὐδὲν τούτων πρόσεστι τοῖς χυνιχοῖς. καὶ οἰκουρὺὸν  χαὲὶ οπι. ΒΡ, 

πολλῶν] πολλῷ (αϑαιθοπιιβ, πολλῶν οἰϊαπὶ Ο Βα 6ς, 
χκαχολύγου χαὶ ΑΟ, χαὲὶ χακολόγοι καὶ ΡΥ͂Τ,. ἐξ ὧν Α. ἔξω ΡΥῚ,, 

Οπιῖβιε πᾶ Θρϊἕοπιθ, 486 μοβέ βιοῦντες ᾿έα μοΥρίε, ραγέϊπι ἱπορέρ, 
διὰ τὸν βρένϑον ὑμῶν τὸν πολύν. ὅτι διάλογοί τινὲς φέρονται λυοίου ϑαυ-- 
μαζόμενοι μὲν, ὑποπτευόμενοι δὲ σωχράτους εἶναι ---. 



1800 ΠΓ7 
ἃ ἀλλότριοι μὲν ἀρετῆς. μάταιοι δὲ εἰς τὸ τοῦ βίου χρήσι- 
μον. οὐδὲν γάρ ἐστι τῶν καλουμένων φιλοσύφων ἀφιλοσο- 
φώτερον. τίς γὰρ ἤλπισεν «“ἰσχίνην τὸν “Σωχρατικὸν τοιοῦ-- 

τον γεγενῆσθαι τοὺς τρύπους ὑποῖόν φησι. “Τυσίας ὃ ῥήτωρ 
ἐν τοῖς τῶν συμβολαίων λόγοις; ὃν ἐχ τῶν φερομένων ὡς 
αὐτοῦ διαλόγων ϑαυμάζομεν ὡς ἐπιειχῆ καὶ μέτριον, πλὴν 
εἰ μὴ ὡς ἀληϑῶς τοῦ σοφοῦ “Σωχράτους ἐστὶ  σνλχρᾷμι 
ματα, ἐχαρίσϑη δὲ αὐτῷ ὑπὸ Ξανϑίππης τῆς “Σωχράτους 

ὁ γυναιχὸς μετὰ τὸν ἐχείνου ϑάνατον, ὡς οἱ ἀμφὶ τὸν ᾿[δο- 
μένέα φασίν. Ἄ ᾿ 

94. ᾿42λλ᾽ ὁ γε «Ἰυσίας ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ λογῳ. 
οὑτωσὶ » Πρὸς «“ἰσχίνην τὸν “Σωκρατιχὸν χρέως “ ΄ ΄ἀπο- 

μνημονεύσω δ᾽ ἐγὼ, εἰ χαὶ πολλά ἐστι τὰ λεχϑέντα, διὰ 
τὸν βρένϑον ὑμῶν τὸν πολὺν, ὠ φιλόσοφοι -- ἄρχεται 

δ᾽ οὕτως ὃ ῥήτωρ, Οὐχ ἄν ποτ᾽ ὠήϑην, ἄνδρες διχα- 

σταὶ, «Αἰσχίνης τολμῆσαι οὕτως αἰσχρὰν δίκην διχάσασϑαι, 
ψομίζων οὐχ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸν ἑτέραν ταύτης συχοφαντω- 

᾿ δεστέραν ἐξευρεῖν. οὗτος γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὀφείλων 

ἀργύριον ἐπὶ τρισὶ δραχμαῖς “Ξωσινόμῳ τῷ τραπεζίτῃ χαὶ 
᾿4ριστογείτονι, προσελϑὼν πρὸς ἐμὲ ᾿ρβε να μὴ περιιδεῖν 

αὐτὸν διὰ τοὺς τόχους ἐχ τῶν ὄντων ἐκπεσόντα. χατα- 

σχευάζομαι δ᾽, ἔφη, τέχνην μυρεψιχήν" ἀφορμῆς δὲ δέο- 

μαι, καὶ οἴσω δὲ σοι ἐννές ὀβολοὺς τῆς μνᾶς τόχους." 
612 χαλὸν γε τὸ τέλος τῆς εὐδαιμονίας τῷ φιλοσόφῳ ἡ μύρε-, 

ψιχὴ τέχνη, ἀχόλουϑός τὲ τῇ “Σωχράτους φιλοσοφίᾳ, ἀν- 
δρὸς τοῦ χαὶ τὴν τοιαύτην χρῆσι» τῶν μύρων ἀποδοκιμιά- 
σαντος" Σόλωνος δὲ τοῦ νομοϑέτου οὐδ᾽ ἐπιτρέποντος 

ἀνδρὶ τοιαύτης προΐστασθαι τέχνης. διὸ καὶ «ϑερεχράτης 
ἐν ᾿Ιπγῷ 1) Παννυχίδι φησὶ 

ΟΤῚ ἃ. ἀφιλοσοφώτερον Ὑ].., φιλοσοφώτερον ΛΈΡ, 
ΟΤ1 6. «“υσίας] Ἱπέρι' {τα σπιοηΐα Ρ. 3, --- ὃ. οὐ, Πεῖβὶς, (ρ. 483. 

ΒΟ κου.) χρέως ἈΒΡ. χρέους Υ],. ἀπομνημονεύσω) ἀπομίνη-π 

μονεύω Ἰθ. Ἐκ οίο ὁαριίε Ο ποὴ πἰϑὶ πᾶθο ᾿α]οὲ ὅτε σόλων οὐκ ἐπέ-- 
τρὲπὲεν ἀνδοὶ μυφεψικὴς τέχνης προϊστασϑαι. 

Ο11 [. σωσινόμῳ λ. οωσίμῳ ῬἈΥ͂Ϊ,. ἀριστογείτονε Δ. ἀριστο- 

γείτωνε ῬΨΤ,. καταοχευέζομαν ΔΒ. κατασκευάσομοι ΕΥ̓͂]. 

ῥέ᾿ ΑΒ. ἐννέα ῬΨῚ,: 
.)- ᾿- » . ς Σ᾿, τ 

Ο13 ἃ. τῆς εὐδιι κονίας} τῆς οπι, Ἐ.. ᾿Ιπνῷ (ποιοῦ 5, ἔπνῳ 



1 1861 
Κάτα μυροπωλεῖν τὲ μαϑόντ᾽ ἄνδρ᾽ ἐχρὴν χαϑϑήμενον 
ὑψηλῶς ὑπὸ σκιαδείῳ, κατεσκευασμένον 
συνέδριον, τοῖς μειρακίοις ἵν᾿ ἐλάλει δι᾿ ἡμέρας: 

εἶϑ' ἑξῆς φησιν 

Αὐτίκ᾽ οὐδεὶς οὔτε μαγείραιναν εἰδὲ πώποτε 

ο οὔτε μὴν οὐδ᾽ ἰχϑυοπώλαιναν. 
ἑχάστῳ γὰρ, γένει, ἁρμόζοντα δεῖν εἶναι χαὶ τὰ τῆς τέχνης. 
ἑξῆς δὲ τούτοις ὃ ῥήτωρ τάδε λέγει, »ἀΠεισϑεὶς δ᾽ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοιαῦτα λέγοντος; χαὶ ἅμα οἰόμενος τοῦτον «1ἰσχί- 

ψῃν “Ξωχράτους γεγονέναι μαϑητὴν, καὶ περὶ δικαιοσύνης 
μν7} ἀρετῆς πολλοὺς καὶ σεμνοὺς. λέγοντα λόγους, οὐκ ἄν 

ποτὲ ἐπιχειρῆσαι οὐδὲ τολμῆσαι ἅπερ οἱ πονηρότατον καὶ 
ἀδικώτατοι ἄνϑρωποι ἐπιχειροῦσι πράττειν.“ 

95. Καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν καταδρομὴν αὐτοῦ ποιη- 
σάμενος ὡς ἐδανείσατο, ὡς οὔτε τόχους οὔτε τἀρχαῖον͵ 
ἀπεδίδου, καὶ ὅτι ὑπερήμερος ἐγένετο γνώμῃ δικαστηρίου 
ἐρήμην χαταδιχασϑεὶς. καὶ ὡς ἠνεχυράσϑη οἰχέτης αὐτοῦ 

στιγματίας, καὶ πολλὰ ἄλλα κατειπὼν αὐτοῦ, ἐπιλέγει 
ταῦτα ,,4λλὰ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐκ εἰς ἐμὲ μόνον 
τοιοῦτός ἐστιν ἀλλὰ χαὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς 

αὐτῷ κεχρημένους. οὐχ οἱ μὲν χάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰχοῦντες, 
παρ᾽ ὧν προπόσεις λαμβάνων οὐχ ἀποδίδωσι, δικάζονται 
αὐτῷ συγκλείσαντες τὰ χαπηλεῖα; οἱ δὲ γείτονες οὕτως ὑπ᾽ 

αὐτοῦ δεινὰ πάσχουσιν ὥστ᾽ ἐκλιπόντες τὰς αὑτῶν οἰκίας 

ἑτέρας πόρρω μισϑοῦνται. ὅσους δ᾽ ἐράνους συγνείλεχται, 
τὰς μὲν ὑπολοίπους φορὰς οὐ χατατίϑησιν, ἀλλὰ π περὲ 

τοῦτον τὸν κάπηλον ὡς περὶ στηλην διαφϑείρονται. το- 

σοῦτοι δὲ ἐπὶ τὴν οἰχίαν ἅμα τῇ ἡμέρῳ ἀπαιτήσοντες τὰ 

ΔΑ. ὕπνῳ ῬΥΤ,. Ὑ.1. Κάτα μυροπωλεῖν (αβαιθοπιβ. Γὐθγὶ χατα- 
μυροπωλεῖν, μαϑόντ᾽ ἄνδο᾽ ἐχρὴν ΒνΓαγάεϊι5 Ρ. 444, κμαϑόντ᾽ ἂν 

δὲ χρὴν Ἁ. μαϑὼν τάνδε χρῆν ῬΥΤ,. καϑήμενον)] καθήμενος Ἐ, 

ν. 2. σχιαδείῳ Εγ(υτἀε5. ον ΒΘ αΐατ σκιαδίῳ. Ψ. 3. τοῖς βείρα- 
κίοις ἵν᾽ Ἠρνπιᾶππαβ ἱπ Ε]6πι, ἀοοέν, τηϑέν, ᾿. 580. Τμορεθαέι οὗ 
τοῖς μειρακίοις. 

ΟἿ Μ». οὔτε μὴν] 1, ρϑθαΐίιν οὐ μὴν. 

ΟΙ2 ὁ. τ᾿ ἀρχαῖον Α. ἀρχαῖον 1.. ἀρχεῖον ΡΥ͂. ἠνεχυράσϑη Ἁ, 
ἠνεχυράϑη ΡΥ͂Τ,. ἐνεχειράϑη Β. παρ᾽ ὧν] παριὼν Ῥ, προπό- 
σεις Ψ],. προδόσεις ΑΡ͵ παροδόσεις Β. 

612 ἀ. ὥστ᾽] ὡς Β. αὑτῶν Ἀ. αὐτῶν ΡΥΓ,, 



[1 

» 

1362 δὲ 

ὀφειλόμενα ἔρχονται ὥστε οἴεσϑαι τοὺς παριόντας ἐπ᾿ 
ἐχφορὰν αὐτοὺς ἥκειν τούτου τεϑνεῶτος. οὕτω δ᾽ οἱ ἐν 
τῷ Πειραιεῖ διάκεινται ὥστε πολὺ ἀσφαλέστερον εἶναι δο- 
κεῖν εἰς τὸν ᾿Αδρίαν πλεῖν 1) τούτῳ συμβάλλειν. πολὺ γὰρ 

- «ι »ι , ε - "- Η ἣ κα ᾿ 
μᾶλλον ἃ ἂν δανείσηται αὑτοῦ νομίζει εἰναι ἢ ἃ ὃ πατὴρ 
αὐτῷ κατέλιπεν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τὴν οὐσίαν κέχτηται ᾿Ερ- 
μαίου τοῦ μυροπώλου, τὴν γυναῖκα διαφϑείρας ἑβδομή- 
κοντὰ ἔτη γεγονυϊαν; ἧς ἐρᾶν προσποιησάμενος οὕτω διέ- 
ϑηκὲν ὥστε τὸν μὲν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τοὺς υἱοὺς πτωχοὺς 
ἐποίησεν, αὐτὸν δὲ ἀντὶ χαπήλου μυροπώλην ἀπέδειξεν " 
οὕτως ἐρωτικῶς τὸ χύριον μετεχειρίζετο, τῆς ἡλικίας αὐτῆς 

ἀπολαύων, ἧς ὑᾷον τοὺς ὀδόντας ἀριϑμῆσαι [ὅσου ἐλάτ- 
τουβ ἦσαν] 1 ἢ τῆς χειρὸς τοὺς δαχτύλους. καί μοι ΉΡΝ 

τούτων μάρτυρες. ὃ μὲν οὖν βίος τοῦ σοφιστοῦ τοιοῦτος.“ 
Ὁ μὲν οὖν «Ἰυσίας, ω Κύνουλκε, οὕτως. ἐγὼ δὲ, κατὰ 

τὸν ᾿“ρίσταρχον τὸν τραγικὸν ποιητὴν, 
Τάδ᾽ οὐχ ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρούμενος, 

καταπαύσω τὸν πρὸς σὲ χαὶ τοὺς ἄλλους κύνας ἐνταῦϑα 
λόγον. 

τοὺς παριόντας] τοὺς οπι. Β. τοὐτου] τοῦ Β. τεθνεῶτος ΑΒ6, 
τεθνηῶτος Ῥ. τεϑνειῶτος ὙΤ,. ᾿Αδρίαν 1,. ἁδρίαν ΡΥ͂. ἀνδρίαν Β. 

012 6. αὑτοῦ 1.. αὐτοῦ ΡΥ͂, 

ΘΙ ἢ ὅσου (ὅσους Β.) ἐλάττους ἦσαν ( ἐλαττούσης ἂν ΒΡ), αυδδ 
οἰΐαπι ἴῃ δρϊἐοπιθ δἀάπηέιν, δ]ὲ Οαβαυ θη Οπν588 ἃ} Π δι θέγο 

ἀ6 οἸοουξίοπο 5βοοῖ, 128. 4υἱ οχ Τυνϑῖα αἰία!ϊε ἧς ῥᾷον ἄν τις ἀριϑιμιή;- 
σειε τοὺς ὀδόντας ἢ τοὶς δαχτύλους. Νυϊάὰ5, ἱῬᾷόν τις τοὺς ὀδόντας 

ἠρίϑμησεν ἢ τοὺς δικτύλους: ἐπὶ γερόντων. ᾿Αρίσταρχον ΑἸ 1115 

ἐγ διιαπέ: νὰ ἀπ ποξαεϊοπ θην. 

“αν ον“... 

-....-.. 



141 
513 7 ὃν Διόνυδον, ἑταῖρε Τιμόχρατες, ᾿μαινόμενον οἱ πολλοὶ 

[ς] 

λέγουσιν᾽ ἀπὸ τοῦ τοὺς πλείονος, χὰ ρω σπῶντας ϑορυ- 

βώδὲειξ. γίνεσθε τ 
Ἢ Οἷνός δὲ τρώει ̓ μελιηδὴ δ, γρο χαὶ ἄλλους 

τ βλάπτει, δὲ ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ. 
» οἶνος, καὶ “Κένταυρον ἀγαχλυτὸν Εὐρυτίωνα 

ὦλεσ᾽ ἐνὲ μεγάρῳ ᾿μεγαϑύμου Πξιριϑύοιο, 
ἐς “απίϑας ἐλϑόν)ϑ' " ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, 
μαινόμενος χαχ᾽ ̓ ἔρεξε δόμοις ἐνὺ Πειριϑόοιο. 

χατιόντος γοῦν τοῦ οἴνου ἐς τὸ σῶμα, ὥς φησιν “Ἡρόδο- 
τος; ἐπαναπλέει καχὰ ἔπεα καὶ μαιγόμενα. Κλέαρχος δ᾽ 
ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν “Κυρινϑίοις φησὶν 

Εἰ τοῖς μεθϑυδχομένοις ἑχάστης ἡμέρας 
ἀλγεῖν συνέβαινε τὴν κεφαλὴν πρὸ τοῦ πιεῖν 
τὸν ἄχρατον, ἡμῶν οὐδὲ εἷς ἔπινεν ἄν. 
γυνὶ δὲ πρότερον τοῦ πόνου τὴν ἡδονὴν 
προλαμβάνοντες. ὑστεροῦμεν τἀγαϑοῦ. ὦ 

Ξενοφῶν δὲ, τὸν ᾿Αγησίλαον, ὃς μέϑης μὲν “ἀπέχεσϑαι 
ὁμοίως ᾧετο χρῆναι χαὶ" μανίας, σίτων δὲ ὑπερχαίρων 
ὁμοίως καὶ ἀργίας. ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς γε οὔτε τῶν πλεῖον 

6013 ἃ. πλείονος πλείονας ΒΡ, Ὅἶἷνος] Οᾶν59. φ, 293. 
Ψ, 4. ὠλεο᾽] ἄασ᾽ Ἡοπιριι8. ἐνὶ] ἐνὴμ Ἀ, 

.. 619. Ὁ. ΨΥ. 0. δόμοις ἐνὶ] δόμον χάτα ἨΒΆΘΓΊΙ5, ἃς τὸ ΑΒΕ. 
εἰς τὸ ΡΥ. Ἡρόδοτος] Ἱ, 212. κλέαρχος δ᾽ Β. 1 οροΡθδίυν 
κλέαρχός τε, κωμῳδιοποιὸς Ἀ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ], Ψ. 4. νυνὶ 

Ῥονβοηῦβ Λάνθυβαν, Ρ. ὅ0, Τιοροραΐιν νὔν. πρότερον τοῦ Ῥοτ- 
Βοη 05, Τθροθ δέν πρόξερήρ: 7ε: τοῦ, 

618 ο,, ξενοφῶν φησὶ μέϑης ἀπέχεσθαι ὁμοίως χρῆναι καὶ μανίας 
οἶτων τε ὑπερκαίρων -- -- (, ξενοφῶν. Ν].. ξενοφῶντος ΑΒΡ, Χοπο- 

ῬΒομεῖβ. ἸθΘΟ15 -6 80; ἴῃ ΑΒθβῖαο οἂρ. ὃ, 1. ὃς μέϑης ἄἀράϊ ὁχ 

ΧΟπορποπέο. ἌΡνδγαξ, ὃ ὃς, αποᾷ ἴπ βορίρίαγα ΠΡΡότσιιπὶ ξενοφῶντος ἰὰ -- 
ἐεέ 4] 16 πῖιπὶ ἴπ θοὴν ἔνα ἢ 5] ἀξ πη, ὑπερκαίρων] ὑπὲρ καιρὸν .Χ6.- 

πΌΡΝοπ. ἀργίας ΑΒΌΨ,  ἀργείας Ὁ... λαιμιογίας 1, ὁχ ΧοπορθοΝ- 

{5 Θα ΠΕ ΟΡ, ἡμεῖς γε Ῥ͵Ὶω, ἡμεῖς τε ΑΒ... οὔτε τῶν ἐξοίνω» 
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πινόντων ὄντες οὔτε τῶν ἐξοίνων γινομένων πληϑούσης 
ἀγορᾶς ἐπὶ τὰ μουσικὰ ταῦτα ἐρχόμεϑα συμπόσια. καὶ 

γὰρ ὃ φιλεπιτιμητὴς Οὐλπιανὸς πάλιν τινὸς ἐπείληπτο εἰς- 

πόντος, Ἴἔξοινος οὐχ εἰμὶ" λέγων, ὁ δ᾽ ἔξοινος ποῦ; καὶ ὃς, 

παρ᾽ λέξιδι ἐν 1: ἰσοικιξομένῳ ἼἜξοινος ἐποίει ταῦτ᾽ » ἔφη. 
2, Ἐπεὶ «δὲν ἑχάστης. ἡμέρας μεξῷ, ποὺς, παρ᾽ ἡμῶν. 

ἃ χαινοὺς ἀεὶ λεγομένους. “λόγους. χαὶ; ἀχροάματα ἑχάστυτε 

διάφορα ἐπεισάγει ὁ λαμπρὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ «Ἰαρήνσιος, 
ἔτι δὲ καὶ γελωτοποιοὺς,. φέρε λέγωμέν. τε καὶ ἡμεῖς περὲ 

τούτων. καίτον γ8ὲ οἶδα χαὶ ᾿νάχαρσιν τὸν Σκύϑην ἐν 

συμποσίῳ γελωτοποιῶν᾽ εἰσαχϑέντων ἀγέλαστον. διαμείναντα, 

πιϑήκου δ᾽ ἐπεισαχϑέντος γελάσαντα φάναι ὡς οὗτος μὲν 

φύσει γελοϊός ἐστιν, ὃ δ᾽ ἄνϑρωπος ἐπιτηδεύσει. χαὶ Ευ- 

οιπίδης δ᾽ ἐν τῇ δέσμώτιδε Μελανίππῃ ἔφη. 

“Ινδρῶν δὲ πολλοὶ τοῦ γέλωτος οὕνεκα ᾿ς 
ἀσχοῦσι χάριτας. κερτόμους. ἐγὼ δέ πώβῃ 

μισῶ γελοίους, οἵτινες μὲν ἐπὶ σοφῶν. 

614 ἀχάλιν᾽ ἔχουσι. στόματα" κεὶς ἀνδρῶν. μὲν. οὐ. 
5 τελοῦσιν ἀριϑμὸν, ἐν ᾿ ᾿ γέλωτι δ᾽ εὐπρεπεῖς" 

οἰχοῦσι δ᾽ οἴχους ΝΣ τὰ γαυστολούμενα, 

ἔσω δόμων σώζουσι. ὃ 

ΤΠ]Ὲαρμενίσκος δὲ ὁ Μεταποντῖνος, ὥς φησι “Ξῆμος ἐν πέμπτῳ 

“ηλιάδος καὶ γένει καὶ πλούτῳ πρωτεύων, εἰς Τροφωνίου 

καταβὰς καὶ ἀνελϑὼν οὐκ ἔτι γελᾶν ἐδύνατο. καὶ χρηστη- 
ριαζομένῳ περὶ τούτου ἡ Πυϑία ἔφῃ 

"ἴρῃ μ᾽ ἀμφὶ γέλωτος ἀμείλιχε μειλιχίοιο " 
ν δώσει σοι μήτηρ οἴχῳ, τὴν ἔξοχα τῖξ. 
ἑλπίξων. δ᾽. ἂν ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πατρίδα, γελάσειν" ὡς 

οὐδὲν ἦν πλέον, ̓  οἰόμενος ἐξηπατήσϑαι γ ἔρχεταί ποτε 

χατὰ τύχην εἰς Δῆλον" χαὶ πάντα τὰ κατὰ τὴν 

.»νὯϊ 

« 

Οἀδδυθοπαβ, ΑΒογδξ οὔτε. παρ᾽ ᾿Αλέξιδι] Ψτά ΧΥ͂, γν. 685 Γ᾿ 
ταῦτ᾽ ταῦτα Β. .Ψ 

Ο13 ἀ: ἔτε δὲ χαὶ Β. ἔτε τε χαὶ ΡΥ͂Τ,. ἐπιτηδεύσει ῬΥΤ,. ἐπι- 

τηδεύει ἈΠ), τῇ δεσμώτιδι) τῇ οπι. Β. Νν. 3. μὲν ἐπὶ δοΞ 
φῶν ΨἘ). τὶ εἴ τὶ σοφῶν ΑΒ, ἴῃ αυὸ αἰ! αυἱά Ἰαξοέ. τι ἔτε σοφῶν 
Ῥοσπι. Ὁ, σοφῶν ἔπει ΜΙ Βρταν 8. ᾿ 

Θ᾽4 ἃ. ΝΥ, 4. κεὶς ΡΥ͂Ὶ,. καὶ εἰς ΑΒΓ, ἌΣ ϑώζόυση εὔψας | 
ζουσι Ὁ Βαρουβεῦρμίο σώζουσε. εξειλιχίοι 7 μὲν "Ὁ, 
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γῆσον ϑαυμάζων ἤλϑε καὶ εἰς τὸ “ητῷον, νομίζων τῆς “4πόλ- 
λωνος μητρὺς ἄγαλμά τι ϑεωρήσειν ἀξιόλογον" ἰδὼν δ᾽ 
αὐτὸ ξύλινον ἄμορφον παραδόξως ἐγέλασεν. χαὶ τὸν τοῦ 
ϑεοῦ χρησμὸν ξυμβάλλων χαὶ τῆς κι τασννς ἀπαλλαγεὶς 
μεγαλωστὶ τὴν ϑεὸν ἐτίμησεν. 

ς 3. ᾿ἀναξανδρίδης δ᾽ ἐν ΤΠ εροντομανίῳ καὶ εὑρετὰς τῶν 
γελοίων φησὶ γενέσϑαι Ἰδαδάμν δὴν χκαὺ ὁ ΤΙ ΛΟ λέ- 
γων οὕτως 

Καίτοι οἰδὰ γε πονοῦμεν. 
τὸν ἀφύββαλρο εὖρε γελοῖα. λέγειν ΡῬαδάμανϑυς καὶ 

Παλαμήδης. 
γελωτοποιῶν δὲ μέμνηται "Ξενοφῶν ἐν τῷ -“Συμποσίῳ Φι- 
λίππου μὲν, περὶ οὗ χαὶ οὑτωσὶ λέγει »υΦίλιππος δ᾽ ὃ 
γελωτοποιὸς χρούσας τὴν ϑύραν εἶπε τῷ ὑπακχούσαντι 
εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη. καὶ διότι κατάγεσθαι βούλεται" 
συνεσχευασμένος δὲ ἔφη παρεῖναι πάντα τἀπιτήδεια, ὥστε 

ἃ δειπνεῖν τἀλλότρια. καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ. πιέζεσϑαι 
διά τὲ τὸ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι.“ “1π- 
πόλοχος δὲ ὁ Μίαχεδὼν ἐν τῇ πρὸρ' «Δυγκέα ἐπιστολῇ γε- 
λωτοποιῶν μέμνηται Μανδρονένους χαὺ Στράτωνος τοῦ 

᾿Δττικοῦ. πλῆϑος δ᾽ ἦν ᾿ϑήνησι τῆς σοφίας ταύτης. ἐν 
γοῦν τῷ Διομέων "Ηραχλείῳ συνελέγοντο ἑξήκοντα ὄντες 
τὸν ἀριϑμὸν, καὶ ἐν τῇ πόλει δὲ ὠνομάζοντο, ὡς «Οἱ ἑξη- 

. χοντὰ τοῦτ᾽ εἶπον “ καὶ ,.4πὸ τῶν ἑξήχοντα ἔρχομαι. “ἐν 
ὁ δὲ τούτοις ἦσαν Καλῥέμέδων τε ὃ Κάραβι Ὅ0ς χαὶ Δεινίας, 

ἔτι δὲ Μ]νασιγείτων καὶ Μέναιχμος, ὡς φησι Τηλεφάνης 

014 ". νῆσον ϑαυμάζων] νῆσον ὃ ϑαυμάζων Β, ξυμβάλλων] συμ-- 
βάλλων Β. ᾿Αναξανδρίδης)] Οοπῇ, Αὐἰδέοίο}}5 ΒΠοέοι. ἢ], 1. αὐδὲ 

Διμοπδοὶ Ἰοσῖπι ἀἰέι!ε ΒΆΒΠ 5. γ0]. 1Ψ΄. ν. 533. 
014 ο. λέγων οὕτως οπι. Β, αιΐ φηοὶ ἴηονε Ροβὲ χαΐτοι. 

γελωτοποιοῦ δὲ ξενοφῶν μέμνηταν φιλίππου, λέγων ἐν τῷ συμποσίῳ --- (΄ 

γελωτοποιῶν ΑΒΡ. γελωτοποιοῦν (810) Ν', γελωτοποιοῦ [)Ὰ51}. 1, 

ἐν τῷ (τῷ ον, Β) Συμποσίῳ)] (ὰρ. 1, 11. 

014 ἃ. ὥστε δειπνεῖν ΑΒΟ. ὥστε καὶ δειπνεῖν ὈΨΤ,. σοφίας} 

σοφιστείας (Ὁ, διομέων ΑΒΟ, διωμέων ', διομείῳ Ψ1,. ἦρα- 

κλείῳ ΑΒΟ, ἢ ἡρακλείῳ ΨΙ,, ἢ κλείω Ῥ. χαὺὶ ἐν τῇ πόλει δὲ ἐλέ- 

γετο ὡς ἑξήκοντα τοῦτ᾽ εἶπον Ὁ, 

014 6. δεινίας ΟΡΨΙ,. δενίας ΑΒ. ἔτι δὲ] Τιοσοθαίιν ἔτι τε. 

μναοσιγείιων ΑΟ, μασιγείτων ῬΝ,. Μέναιχμος) μαίνεχμος Β.. 
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ἐν τῷ περὶ τοῦ ἄστεος. τοσαύτη “δ᾽ αὐτῶν δόξα τῆς ὑᾳ- 
ϑυμίας ἐγένετο ὡς χαὶ «(Ῥίλιππον ἀκούσαντα τὸν Μαχε- 
δόνα πέμψαι αὐτοῖς τάλαντον, ἵν᾽ ἐγγραιρόμενοι. τὰ γε- 
λοῖα πέμπωσιν αὐτῷ. ὅτι δὲ ἦν περὶ τὰ γελοῖα ἐσπουδα- 
χὼς ὁ βασιλεὺς οὗτος μαρτυρεῖ 4ημοσϑένης ὃ ῥήτωρ. ἐν 

τοῖς Φιλιππικοῖς. φιλόγελως δ᾽ ἣν καὶ “ημήτριος ὁ 1Πο- 

λιορκητὴς, ὡς φῆσι φύλαρχος ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἱστοριῶν" 

ὃς γε καὶ τὴν «Ἰυσιμάχου. αὐλὴν κωμικῆς, σχηνῆς οὐδὲν 
ἢ διαφέρειν ἔλεγεν" ἐξιέναι γὰρ ἀπ’ αὐτῆς πάντας δισυλλά- 
βους" (τόν τε Βίϑυν χλευάζων καὶ τὸν Πάριν, μεγίστους 
ὄντας παρὰ τῷ. “υσιμάχῳ, καί τινας ἑτέρους τῶν φίλων") 
παρὰ δ᾽ αὑτοῦ Πευκέστας χαὶ Μενελάους, ἔτι δὲ ᾿Οξυϑέ- 
μιδας. ταῦτα δ᾽ ἀχούων ὃ «“Τυσίμαχος, ᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη, 
πόρνην ἐκ τραγικῆς σκηνῆς οὐχ ἑόραχα ἐξιοῦσαν" τὴν 

615 αὐλητρίδα “άμιαν λέγων. ἀπαγγελϑέντος δὲ καὶ τούτου, 
πάλιν ὑπολαβὼν ὃ᾽ Δημήτριος ἔφη, ᾿4λλ᾿᾽ ἡ παρ᾽ ἐμοῦ 
πόρνη σωφρονέστερον τῆς παρ᾽ ἐχείνῳ “Πηνελόπης ζῇ.. 

4, Ὅτι δὲ καὶ Σύλλας, ὁ ἹΡωμαίων στρατηγὸς, φι- 
λόγελως ἦν προείρηται, «ἱεύκιος δὲ ᾿Ανίχιος, καὶ αὐτὸς 
“Ῥωμαίων στρατηγήσας, ᾿Ιλλυριοὺς καταπολεμήσας κιαὰὼ 
αἰχμάλωτον ἀγαγὼν ΤΠ ένϑιον, τὸν τῶν ᾿Ιλλυριῶν βασιλέα, 
σὺν τοῖς τέχνοις, ἀγῶνας ἐπιτελῶν τοὺς ἐπινικίους ἐν τῇ 

Ῥώμῃ. παντὸς γέλωτος ἄξια πράγματα ἐποίησεν, ὡς Πο- 

» λύβιος ἱστορεῖ ἐν τῇ τριακοστῇ. μεταπεμψάμενος γὰρ τοὺς 
ἐκ τῆς ᾿Ελλάδος ἐπιφανεστάτους τεχνίτας καὶ σχηνὴν χα- 

Ζημοσϑένης] Ῥ,. 23. τοῖς Φιλιππικοῖς τοῖς οπι, Β,, 

ἐν τῇ ἕκτῃ] ἐν ςἢ Β, ἐν τῇ δεκάτη ΨΙ. Ρ. 201] ο, τῶν ἱστοριῶν 

οι. Β.β ὅς γε καὶ ΑΒΟ. χαὲὶ οι. ΡΠ, αὐλὴν ΑΒῸ δέ οὐ- 

ἀεχ Βαγηδβδία μι ἴῃ βοιοάϊβ Οαβδυθοηὶ. ἀρχὴν ΡΥ], 

614 {, βίϑυν Β6,. ρβίϑην ΡΥ͂Τ.. αὑτοῦ] ϑογ θοῦ αὐτοῦ. 

πευχέστας ῬΤ,. πευκέτας Υ. ἔτι δὲ] ἔτι τε Β, ἑόρακα] 
ΟΣ Θὰ ν ἑώρακα, λώμιαν ΑΌΡ. λαμίαν Ὑ1.. 

615 ἃ, πάλιν δά. ΑΒ]... οἱ. ΡΥ. ἐμοῦ ΒΡ, ἐμὸν Ὑ, ἐμοὺ 

ΒΆ51}, 1. δὲ δον εἰσι. φαϊεῖο. ὃ ῥωμαίων ΛΌ. ὁ τῶν ῥωμαίων 

ΡΥῚ1,. προείρηται) Ψ]Ι. ν. 2601 ο, ᾿Ανίκιος 1,. ἀννίκιος Ὁ. 

ἀνίλιος Ὑ, ἀνέτιως ΒΆ511,, «πὰς ἴῃ σον πο η 5. ἀνέτιος Βαθοέ, 

Γένθιον δοῖνν εἰ κῃ. γένιον ΑΒΌΟΡΨ, γέντιον Βαβίϊ, 1. Πολύβιος] 

ΨΟ]. 1ΚῸ. ν. 478. ἐν τῇ τριαχοστῇ}] ἐν ΒΒ, 
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τασχευάσας , μεγίστην ἐν τῷ. κίρχῳ πρώτους εἰσῆγεν αὐλη- 

τὰς ἅμα πάντας. οὗτοι δ᾽ ἦσαν Θεόδωρος ὁ Βοιώτιος, 

Θεόπομπος, “Ἔρμιππος ὃ “Τυσίμαχος, οἵτινες ἐπιφανέστα- 
τοι ἦσαν. τούτους δὲ στήσας ἐπὶ τὸ προσκήνιον μετὰ τοῦ 
χοροῦ αὐλεῖν ἐκέλευσεν ἅμα πάντας. τῶν δὲ διαπορευομέ- 

γων τὰς χρούσεις μετὰ τῆς ἁρμοζούσης χινήσεως, προσ- 
πέμψας οὐκ ἔφη καλῶς αὐτοὺς αὐλεῖν, ἀλλ᾽ ἀγωνίζεσθαι 

ὁ μᾶλλον ἐχέλευσε. τῶν δὲ διαπορούντων ὑπέδειξέ τις τῶν 
ῥαβδούχων, ἐπιστρέψαντας ἀπαγαγεῖν ἐφ᾽ αὑτοὺς καὶ 
ποιεῖν ὡσανεὶ μάχην. ταχὺ δὲ συννοήσαντες οἱ αὐληταὶ καὶ 
λαβόντες οἰχείαν [κίνησιν] ταῖς ἑαυτῶν ἀσελγείαις μεγάλην 
ἐποίησαν σύγχυσιν. συνεπισερέψαντες δὲ τοὺς μέσους χο-- 
ροὺς πρὸς τοὺς ἄχρους οἱ μὲν αὐληταὶ φυσῶντες ἀδια- 
ψόητα καὶ διαφέροντες τοὺς αὐλοὺς ἀπῆγον ἀνὰ μέρος 
ἐπ᾿ ἀλλήλους. ἅμα δὲ τούτοις ἐπιχτυποῦντες οἱ χοροὶ χαὲ 

ἃ συνεπεισιόντες τὴν σχηνὴν ἐπεφέροντο τοῖς ἐναντίοις, χαὶ 

πάλιν ἀνεχώρουν ἐκ μεταβολῆς. ὡς δὲ καὶ περιζωσάμενός 
τις τῶν χορευτῶν ἐκ τοῦ καιροῦ στραφεὶς ἦρε τὰς χεῖρας 
ἀπὸ πυγμῆς πρὸς τὸν ἐπιφερόμενον αὐλητὴν, τότ᾽ ἤδη 
κρότος ἐξαίσιος ἐγένετο χαὶ χραυγὴ τῶν ϑεωμένων. ἔτι δὲ 
τούτων ἐκ παρατάξεως ἀγωνιζομένων ὀρχησταὶ δύο εἰσή- 
γοντο μετὰ συμφωνίας, εἰς τὴν ὀρχήστραν" χαὶ πύχται τέσ- 
σαρὲς ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν σχηνὴν μετὰ σαλπιγκτῶν χαὶ βυ- 

κανιστῶν. ὁμοῦ δὲ τούτων πάντων ἀγωνιζομένων ἄλεχτον 
εἦν τὸ συμβαῖνον. περὶ δὲ τῶν τραγῳδῶν, φησὶν ὁ 110- 

ΟἹὉ Ὁ. ὃ «Πυσίμαχος οπϊ. Ὁ, καὶ «“Ζυσίμαχος α]οϑ᾽5 ἴῃ ἘΧΟΘΓρεϊα 
ν. 202. τούτους δὲ] τούτους οὖν Β. μετὰ (δῖος ΛΒΡΥ: χατὰ 

1, γἱεῖο ἐνροίμειῖσο) τῆς ὡρμοζούσης κινήσεως] τῇ ἁρμοζούσῃ κινήσει Ὁ. 
προσπέμψας) προσπέμψαι Β. 

ΟἹΌ ο. ἐχέλευσε Ὁ. Τιοροθαίαν ἐχέλευε, ἐφ᾽ αὑτοὺς] ἐπ᾿ αὖ- 
τοὺς ΡΥ͂Ι,. ἑαυτοὺς Ὁ. οὗ αὐληταὶ ταῖς ἑαυτῶν Ὁ πιοά 115. ΟΠ 5518. 

οἰκείαν Οαβαιθοπι5. ΕΠἰΌΎῚ οἰχίαν. χίνησιν αἀάαϊοταπέ 
δον οἴρι. οὲ Οοναῦβ. συνεπιστρέψαντες 1.. συνστρέψαντες Ῥ᾿, συ- 
σιρέψαντες Υ. δὲ τοὺς μέσους --- διαφέροντες ὁπ. Ρ. 

ΟΙΌ ἃ. ἐκ τοῦ καιροῦ ΑΡΥ͂. ἐκ τοῦ χοροῦ 1.. οπι. Ὁ, σαλπιγ- 

χτῶν) σαλπιχτῶν Ῥ, βυχανιστῶν 1, δε δοιννοῖσα. βἀϊεῖο. κυβανη- 
τῶν ΡΥ, αυἱ βυκανητῶν ἀφρθοΡαπί. 
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λύβιος, ὃ τι ἂν ἐπιβάλωμαι λέγειν, δόξω τισὶ δια- 
χλευάξειν. 

5. Ταῦτα τοῦ Οὐλπιανοῦ διεξελϑόντος χαὶ πάντων 

ἀναχαχχασάντων ἐπὶ ταῖς ἀνικίοις ταύταις ϑέαις, ἐγέ- 
γοντό τινὲς λόγοι χαὶ περὶ τῶν καλουμένων πλάνων" καὶ 
ἐζητεῖτο εἰ μνήμη τις χαὶ περὶ τούτων ἐγένετο παρὰ τοῖς 
παλαιοτέροις" περὶ γὰρ ϑαυματοποιῶν ἤδη προειρήκαμεν. 
χαὶ ὁ Μάγνος ἔφη, Διονύσιος μὲν ὃ “Σινωπεὺς ὃ τῆς χω- 

μῳδίας ποιητὴς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “Ομώνυμοι μνημο- 
γεύει Κηφισοδώρου τοῦ πλάνου διὰ τούτων 

Κηφισόδωρόν φασιν ἐπιχαλούμενον 
πλάνον τιν᾽ ἐν ᾿᾿ϑήναις γενέσϑαι, τὴν σχολὴν 
εἰς τοῦτο τὸ μέρος τοῦ βίου καταχρώμενον. 
τοῦτον ἐντυχόντα, πρὸς τὸ σιμὸν ἀνατρέχειν, 
ἢ συγχαϑεῖναι τῇ πὶ τῇ βακτηρίᾳ. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Νικόστρατος ἐν “Σύρῳ ᾿ 
Κηφισόδωρον οὐ χαχῶς μὰ τὸν Δία 

τὸν πλάνον φασὶ στενωπὸν εἰς στενὸν στῆσαί τινας 
ἀγκαλίδας ἔχοντας. ὥστε μὴ παρελϑεῖν μηδένα. -: 

616 Πανταλέοντος δὲ μνημονεύει. Θεόγνητος ἐν Φιλοδεσπότῳ. 
Ὃ Πανταλέων μὲν αὐτὸς αὐτοὺς τοὺς ξένους 

τούς τ᾽ ἀγνοοῦντας αὐτὸν ἐπλάνα, καὶ σχεδὸν 

ἀπεχραιπάλα τὰ πλεῖστα, τοῦ γελάσαι χάριν 
ἰδίαν τιν᾽ αὑτῷ ϑέμενος ἀδολεσχίαν. 

-.-- ὁ", 

ΟἹΌ 6. ὃ τι ἂν] Τιοσοθαΐαγ ὅ τι ἐὰν. ἀναχαχχασάντων Ἀ, ἄνα- 
καγχασάντων ΡΎΥΓ,. ἀνικίοις ΑΒ. ἀνδικείαις ΡΥΤ,. ἀνηκόοις Τ,, 
παρὰ τοῖς παλαιοτέροις ὁπι. Β. προειρήκαμεν] ΙΔ 1. » 20. 
“Ομώνυμοι δομννοῖσῃ. ΠΡ τὶ ὅμωνύμῳ. Ἰηνοῦβο οὐάϊηθ ὁμωνύμῳ ἐπι- 
γραφομένῳ Β, διὰ τούτων οπι. Β. 

ΟΙ᾽ὃ ἢ, 6 ΒΙοην 811 νϑυβῖθιβ πᾶθο Βαῦοθέ Ο, χηφισόδωρον οὖν 
τινα φασὶ εἰς τοῦτο τοῦ βίου καταχρώμενον. ΨΚ 1, φασιν] φασὶ Ὁ. 
φησὶν ΡΥ͂!,, Υ. 2. τ᾽ Ἀ. τινα ΡΥ͂Ὶ,. Ὑ. 4. τοῦτον Αἐδο- 
πᾶΘΙΒ. ΟΠῚ 5518. μιὰ οοοοπεθιι5 γουθὶ5 φυϊδυβάδπι πο θῖσθο γνιἀρίιν, 
Μροέγαπι τοβεϊει! ρυΐοβὲ δἰ ὃν βουῖθαϑ. τὸ σιμὸν} τὸν σιμὸν Ὁ, 

Υ. ὃ. ἢ συγχαϑεῖναι) ἥσυχα καϑεῖναι Ἰὰσοῦδίι5. ν. 328. 
τῇ πὶ ΒΡ. τῇ ἐπὶ Ὑ1.. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ οπι. Β. 

Ο10 ἃ, Ἱπθορπθεὶ ν, 3, τούς τ᾿ ΑΒ. τοὺς δ᾽ ῬΥΙ,. Υ. 4. 
αὑτῷ) Βοτϊδεδαέαν αὐτῷ. 
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καὶ Χρύσιππος δ᾽ ὁ φιλύδοφος ἐν πέμπτῳ περὶ τοῦ χα- 
τλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς περὶ τοῦ Πανταλέοντος τάδε γράφει 
ἀν 0 δὲ πλάνος Πανταλέων τελευτᾶν. μέλλων ἑκάτερον. τῶν 

». υἱῶν κατ᾽ ἰδίαν ἐξηπάτησε, “φήσας μόνῳ αὐτῷ λέγειν ὦ ὅπου 

χατορωρύχοι τὸ χρυσίον" ὥστε μάτην ὕστερον χοινῇ σχά- 
πτοντας αἰσϑέσϑαι ἐξηπατημένους." 

6. Οὐκ ἠπόρει δ᾽ ἡμῶν τὸ συμπόσιον οὐδὲ τῶν φιλο- 
σχωπτούντων. περὶ δὲ τοιούτου τινὸς πάλιν ὁ Χρύσιππος 
ἐν τῷ αὐτῷ γράφει,, Φιλοσχώπτης μέλλων ὑπὸ τοῦ δημίου 
σφάττεσθαι εἶπε ϑέλειν ὥσπερ τὸ ἀύχνειον σας ἀποϑα- 
γεῖν. ἐπιτρέψαντος δ᾽ ἐχείνου ἔσκωψεν.“ ὑπὸ δὴ τῶν τοιού- 

οτῶν πολλάκις ὁ Μυρτίλος σχωφϑεὶς καὶ ἀγαναχτήσας εἶπε 

χαλῶς «Τυσίμαχον τὸν βασιλέα πεποιηκέναι. Τελεσφόρον 
γὰρ, ἕνα τῶν ὑπάρχων αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἔσχωψέ πότε ἐν συμ- 
ποσίῳ τὴν “Τρσινόην, γυνὴ δὲ ἣν τοῦ “υσιμόγου, ὡς 

ἐμετικὴν οὐσαν εἰπὼν 
Κακῶν κατάρχεις τήνδ᾽ ἐμοῦσαν εἰσάγων, 

ὃ «Φυσίμαχος ἀχούσας ἐμβληϑῆναι αὐτὸν ἐχέλευσεν εἰς γα- 
λεάγραν. καὶ; δίκην ϑηρίου περιφερόμενον καὶ τρεφόμενον, 
χολαζόμενον οὕτως ἐποίησεν ἀποϑανγεῖν. σὺ δὲ, ὦ Οὐλ- 

πιανὲ, εἰ τὴν γαλεάγραν ζητεῖς, ἔχεις παρ᾽ Ὑπερίδῃ τῷ 

ἁ ῥήτορι" ὅπου δὲ, σὺ ζήτει. χαὶ Ταχὼς δ᾽ ὁ Αἰγυπτίων 
βασιλεὺς “Ἵγησίλαον σχώψας τὸν “1ακεδαιμονίων βασιλέα, 
ὅτ᾽ ἦλθεν αὐτῷ συμμαχήσων, ἦν γὰρ βραχὺς τὸ σῶμα, 
ἰδιώτης ἐγένετο, ἀποστᾶντος ἐχείνου τῆς συμμαχίας. τὸ δὲ 

σχῶμμα τοῦτ᾽ ἣν 

τοῦ χαλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς) τοῦ δὲ τῆς οἵη. Β. περὶ τοῦ Π7|αντιι- 

λέοντος τάδε γράφει ον. Β, αἱ φησὲ ἰπΐοτε μοϑέ ὃ δὲ πλάνος. 

ΟΤἹΟ ». κατορωρύχοι] κατωρύχοι ΒΡ. ἡμῶν] ὑμῶν ΛΒ. 

γράφει οὐ. Β., ὑπὸ τοῦ δημίου] ὑπὸ τοῦ δημητρίου δρ᾽τοπνο ἔἴοο. 

560 6 11. ὑπὸ δημητρίου Ὁ. εἶπε ϑέλειν Ο. εἰπεῖν ἔφη ϑέλειν ῬΥῚ,. 

ὑπὸ δὴ] ὑπὸ δὲ Β. ὦ πιθοδύ ον 
ΟΙΟ ο. τὴν ᾿“ρσινόην} τὴν οπι. Β, εἰπὼν αὐά, ΒΡ, οἴν 

εὐ δοῦν οῖρῃ. οαϊεῖο. Κακῶν κατάρχεις τήνδε μοῦσαν εἰσιΐγων Ῥὴν- 

ὙΙΡΙαΙ5. πιὸ ν!ἀθίιν γϑγϑιιβ, ἀθ ἀπὸ νἱάθ ἀπποξαςοπδηι. κολαϊό- 

μενον δά, ΑΒ6Ι,. οπι. ΡΥ. εἰ" τὴ»] εἰς τὴν Β.᾿ 

ΟΙΟ ἀ. ὑπερώδη ΔΒ. ὑπερείδη ΡΥ. ταχὼς Ν],. ταχαὼς Ἁ, 

τάχα ὡς Ῥ. “ τὸν “ιωκεδαιμονίων βασιλέα οτι. Β.. σκῶμμαὶ 
οκῶμα Β.. 



4370 ι 1Ζ 

Ἄδινεν ὄρος, Ζεὺς δ᾽ ἐφοβεῖτο, τὸ δ᾽ «ἔτεχεν μῦν. 
ὅπερ ἀχούσας ὃ «4γησίλαος χαὺ ὀργισϑεὶς ἔφη; Φανήσο- 
μαί σου ποτὲ καὶ λέων. ὕστερον γὰρ ἀφισταμένων τῶν 
«Ἡἰγυπτίων, ὡς φησι Θεόπομπος καὶ «“υχέας ὃ Ναψκρανί- 

ὁ της ἕν τοῖς «Αἰγυπτιακοῖς, οὐδὲν αὐτῷ συμπράξας ἐποίη- 
σεν ἐχπεσόντα τῆς ἀρχῆς φυγεῖν εἰς Πέρσας. 

Ῥῇ Πολλῶν οὖν πολλάκις ὄντων τῶν ἀκροαμάτων χαὶ 
τῶν αὐτῶν οὐκ ἀεὶ, ἐπειδὴ πολλοὶ περὶ αὐτῶν ἐγένοντο 

λόγοι, τὰ ὀνόματα τῶν εἰπόντων παραλιπὼν τῶν πραγμά- 
των μνησϑήσομαι. περὶ μὲν γὰρ αὐλῶν ὃ μέν τις ἔφη 
τὸν "Μελανιππίδην καλῶς ἐν τῷ Μαρσύῳ διασύροντα τὴν 
αὐλητικὴν εἰρηκέναι περὶ τῆς ἀθχνῶς 

“4 μὲν ᾿ἀϑάνα 
ὄργαν᾽  ἐρριψέν. ϑ᾽ ἱερᾶς ἀπὸ χειρὸς η 
εἰπέ τοὶ ἜἜρρετ᾽ αἴσχεα, σώματι λύμα, 

ἢ ἢ μὲ τᾷδ᾽ ἐγὼ χαχότατι δίδωμι. 
πρὸς ὃν ἀντιλέγων ἄλλος ἔφη, ᾿4λλ᾽ ὃ γε ΣΕεμινούντιος 
Τελέστης τῷ δΜελανιππίδῃ ἀντιχορυσσόμενος ἐν ᾿Δργοῖ 
ἔφη --- ὁ δὲ λόγος ἐστὶ περὶ τῆς ᾿Αϑηνᾶς ---- 

“Ὃν σοφὸν σοφὰν λαβοῦσαν οὐκ ἐπέλπομαι νόῳ 
δρυμοῖς ὑρείοις ὄργανον 
δῖαν ᾿ϑάναν 
δυσόφϑαλμον αἶσχος ἐχφοβηϑεῖσαν, 

5 αὐϑὶς ἐκ χερῶν βαλεῖν, 

ὕστερον γὰρ ΡΙω. ὕστερον καὶ Υ͂, 
ΟΙΟ 6. συμπράξας] συμπράξαι Β, ἀεὶ] αἰεὶ Α, ὅτι με- 

λανιππίδης διασύρειν τὴν αὐλητικὴν λέγων ὅτι ἀϑάνα ὄργανα ἔρριψεν ἱε- 
ρᾶς --- δίδωμι Ὁ. ν. 1. “4 δοδννεῖσῃ. α β'πθ δοοοπέι Α, τὰ 

ΡΥΙ,. ἀϑάνα Ο. ἀϑάνατα ΑΒΡΥ. ᾿Αϑαναία 1... Υ. 2. ἔρρι- 
ψέν 81 ἔρριψέ τε ΡΥΠ,. 

ΟΙθ ΩΝ, 4. ἢ μὲ τῷδ᾽ Ηδοτγπιδπμβ δρυᾶ ΕνΓαγάξϊαπι Ρ. 409. 

Τοσοθαίαν ἐμὲ δ᾽, χαχότατι 6. ΑΝ, ἡ. ΔΑ. κακότητι ΡΥ, 
τελέοτης, ᾿ῖο οἔ ἰηἴα Ο, τελεστὴς ΡΥ͂Τ,. ᾧ ἀντιχορυσσόμενος οἷον 
ὁ σελινούντιος τελέστης φησὶ ψεῦδος εἶναν τὸ τὴν ἀϑηνῶν δυσόφϑαλμον 
αἴσχος ἐκφοβηϑεῖσαν ἐκ χερῶν βαλεῖν νυμφαγενεῖ χειροχτύπῳ φηρὲ μαρσύᾳ 

κλέος. οὐ γάρ νιν εὐηράτοιο κάλλους ὀξὺς ἔρως ἤγειρεν" ὡς οὐκ ὧν εὐλι-- 

βηϑείσης --- (, Υ. 1. λαβοῦσαν) λαβοῦσᾳ Β. ν. 2. ὁρείοις 
1... ὁρείοις Ὑ. ὁρίοις ΑΒ. ὁρίοις Ρ, Υ. 3. ᾿Αϑάναν δοῦν οἶδ. 

δου θοθαΐίυν ᾿ἀϑανῶν. 
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νυμφαγενεῖ χειροχτύπῳ φηρὶ Μαρσύς χλέος. 
617 τί γάρ γιν εὐηράτοιο χάλλεος 

ὀξὺς ἔρως ἔτειρεν, 

ἃ γὰρ παρϑενίαν ἄγαμον χαὶ ἄπαιδ᾽ ἀπένειμε Κλωθώ; 
ὡς οὐκ ἂν εὐλαβηϑείσης τὴν αἰσχρότητα τοῦ εἴδους διὰ 
τὴν παρϑενίαν. ἑξῆς τέ φησιν 

᾿Αλλὰ μάταν ἀχόρευτος 
ἅδε ματαιολόγων φάμα προσέπταϑ'᾽ 
“Ελλάδα μουσοπόλων σοφᾶς ἐπίφϑονον βροτοῖς τέχνας 

ὄνειδος. 
μετὰ ταῦτα δὲ ἐγχωμιάζων τὴν αὐλητιχὴν 

.λὲγε γαν οὐ μεριϑοτάταν Βρομίῳ παρέδωχε σεμνῶς 
δαίμονος ἀερϑὲν 

πνεῦμ᾽ αἰολοπτερύγων σὺν ἀγλαᾶν ὠχύτατι χειρῶν. 
»χομψῶς δὲ χάν τῷ ᾿Ασχληπιῷ ὁ Ἵελέστης ἐδήλωσε τὴν 
τῶν αὐλῶν χρείαν ἐν τούτοις 

Ἢ Φρύγα κχκαλλιπνόων αὐλῶν ἱερῶν βασιλῆα 
“Τυδὸν ὃς ἥρμοσε πρῶτος 
Δωρίδος ἀντίπαλον μούσης νομοαίολον ὀμφᾷ 
πνεύματος εὔπτερον αὔραν ἀμφιπλέχων καλάμοις. 

Υ. 6. νυμφαγενεῖ] νύμφα γένει Ῥ, 
Θ17 ἃ. Ὑ. 8. ἔτειρεν] ἤγειρεν (, Υ. 9. ἃ δεῖν οἶρἢ. αὐ Α. 

αἱ ΡΥΙ,, ᾧ γὰρ] ᾧ γε Ἰδοοθβία5 Ρ. 330, ἄγαμον (ἀβδι}0- 
πὰ8. ΤᾺΌΤῚ ἀγανὸν, Ψ. 1. ἀχόρευτος ατοίξοίοπάυ5β. 1 θγὶ ἀνω- 
χόρευτος. (ἀναχορεύτοσα δὲ Ῥ)- Υ. 2, φάμα ϑομννοῖρη, φήμα ΡΥΎΠ, 

ω} 
φήμα Α. προσέπταϑ᾽ Βοροκπίυ5 46 πιϑέγιβ ΡΙπᾶάδγι Ρ. 374. 
ΤᾺ ΡΥῚ προσέπτατο. Ψ. 3. μουσοπόλων Ψ],. μουσοπόλον Ῥ. μουσο-- 
πόλου ΒΟ. σοφᾶς ΒΟ. σοφὰς ΡΥΠ. ἐπίφϑονον] ἐπιφϑόνον 'Ὁ. 

η ΄ 

τέχνας] τέχνας Ἀ, λὲγε γαν οὐ (λέγε γανου Β) μεριϑοτάταν 
ΑΒ. λέλεγαν οὐ περιϑοτάταν Ῥ, λέγειν τὰν οὖν περιϑειοτάταν Υ],. λέ- 
γεν" Τὰν οὖν ἐριϑειοτάταν δομυνοῖρ ἢ. Τοΐαπι Ἰοοαπι οπιϊδὶε ορίξομ δ. 

αἰολοπτερύγων ΑΒ, αἰλοπτερύγων Ῥ. ἀελλοπτερύγων ΥὙ].. 
σὺν ἀγλαῶν ὠκυτᾶτι σαβαυθοηι8. σὺν ἀγλαᾷνω κυτᾶτε Ψ]|.. συν ἀγλεαν 
ὠκυτάτη Ῥ. συναγαανω κυτάτν Β, 

ΟΙ7 Ρ. κομψῶς ϑομνν οἶσι. ΓΠΙΌΓΙ χόμκμψω,. ρος αυοαιο ἔγα σπιθπ- 
ὰπιὶ ΟΠἾβ16 δρίζοπιο, Υ. 2. “υδὸν ὃς Ηυδοικίυβ Ερίβέ, οὐἱέ, 
Ρ- 47. 1ιὉΓ] αὔδονος. ἥρμοσε αγοξοίοπάιϊι5, ἥροσε ΡΥ. 

Υ. 3. ὀμφᾷ ϑολννεῖρα. ὀμφὰν ΗἨυβομκία5. ὀρφναὺ ΡΥ. 
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8. Πρατίνας δὲ ὁ Φλιάσιος, αὐλητῶν χαὶ χορευτῶν 
μισϑοφόρων κατεχόντων, τὰς ὀρχήστρας, ἀγαναχτεῖν τινας 

ἐπὶ τῷ τοὺς αὐλητὰς μὴ συναυλεῖν τοῖς χϑϑοῖς; χαϑάπερ. 

ο ἦν πάτριον, ἀλλὰ τοὺς χοροὺς σύυνῴδειν τοῖς αὐληταῖς" ὃν 

οὖν εἶχε ϑυμὸν χατὰ τῶν ταῦτα ποιούντων ὁ Πρατίνας 
ἐμφανίζει διὰ τοῦδε τοῦ ὑπορχήματος 

Τίς ὁ ϑόρυβος ὅδε; τί τάδε τὰ γορεύματα; 

τίς ὕβρις ἔμολεν ἐπὶ Διονυσιάδα πολυπάταγα ϑυ- 
μέλαν; 

ἐμὸς ἐμὸς ὁ Βρόμιος" 
ἐμὲ δεῖ χελαδεῖν, ἐμὲ δεῖ παταγεῖν 

5 ἀν᾽ ὄρεα ϑύμενον μετὰ Ναϊάδων, 
οἷά τὲ χύχνον ἄγοντα 
ποιχιλόπτερον μέλος. 
τᾶν ἀυιδᾶν χατέστας σὺ Πιερὶς βασίλει᾽ " ὁ δ᾽ «καυλὸς 

ὕστερον χορευέτω. 
10 χαὶ γάρ ἐσϑ΄ ὑπηρέτας κώμων μόνον, 

ϑυραμάχοις τε πυγμαχίαισι νέων ϑέλει παρ᾽ οἶνον 
ἔμμεναι στρατηλάτας. 
παῖε τὸν Φρυναίου ποικίλου προανέχοντα, 

ΟΙ7 ο. ὃν οὖν εἶχε --- ὃ Πρατίνας οπι. ἢ. Ῥκγαΐξϊπαθ. υ. ἴ. 

τί τάδε] τίνα τάδε Ἡ. δίοερπαπαβ ἰὰ Εταρκηι. Ἰνγίοον, Ρ.. 395. 

617 ἀ. Ψ. ὃ. ἀν᾽ ὄρεα σύμενον Β' οὲ ΕἼΟΡΠΠΟ ν. 11}. ἀν᾽ ὄρεα 

ἐσσύμενον ΡΥΤ,. ἀν᾽ ὄρεα ϑύμενον ΛΟ. Ἰγαϊάδων ΒΊΟΥ, [μ6ρ56- 
Βαίαν ᾿Ναΐδων, Ψ. 8. τῶν ἀοιδᾶν --α βασίλει᾽ ὁπι, Ὁ. τῶν ἄοι- 

δᾶν Ἡ. ϑέορμᾶπιι, τὰν ἀοιδὰν ΡΥ]. κατέστασ Ἀ. χατεστὰς Ρ. 
καϑεστὰς Β, κατεᾶς Υ].. σὺ Πιερὶς Ἠφτίηρσα ΟὈδογναΐε Ρ. 278. 

118 ὺ1 ἐπιερεῖς. (κατέσταπεπιερεῖς Δ.) βαοίλει᾽] Τὐθνὶ βασίλεια. 
ὁ δ᾽ αὐλὸς Ο δὲ δρίζοινο ΕΟ βο ΘΕ, οὐδ᾽ αὐλὸς ΡΎΤ,, Ν᾽ 
ὑπηρέτας Α. ὑπηρέτης ΟΡΥῪῚἹ,. χώμων ΟΥ̓Ί,. χωμῶν ΔΡ. 

ΜΟῚΙ. ϑυραμάχοις τε Α οὲ αὐ ρεγίπιαπι πυραμάχοις τε παθαϊς Ὁ. πυ- 

ραμέχοις τε ΨΠ|,, ϑῆροα μάχοις τε Ὁ, ϑηροαμόύχαιοί τε δρ᾽ξοπιο Ηοε-- 

ΓΌΩΝ πυγμαχίκισι νέων ϑέλει παρ᾿ οἵνον [ϑοῦγαθαβ ἴθ Αρροπή. 

δα Αὐἱβδίοραπ, Ρ. (98.) πυγμαχίέαισεν ἔων (εων Ἀ. ἐὼν ΡῚὴ ϑέα (ϑεα ΔΑ) 
εἰς (εἰ Β) πάροινον ΒΌΨ!,. Εχ ορϊζοπις ΗΘοβοῖ}}} Θαβαιθοπαβ ἀέ- 

ἀξ πυγμαχέαισι νέων ϑέα, ὁχ Ὁ ϑομινεὶ αν υβονηβ πυγμαχέαι σι- 
γέων ϑέα. 

ΟἹ7 6. Ψ. 12. στρατηλάτας] στρατηλάτης Β. ν. 18. [πνό- 

πἰθπάϊ νον υἱᾶπι [Ὀγἕαβθο τιοπβέγαδιε Ιου 5ὶϊ οοπιθοίατα Ρ». 331. 
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φλέγε τὸν ὀλεσιαυλοχάλαμον, 
15 λαλοβαρυπαραμελορυϑμοβάταν 

ϑυπατρυπάνω δέμας πὐῥρυγεύ ον: ὑτν 
ἢν ἰδοὺ ἅδε σοι δεξιὰ 
καὶ ποδὸς διαρριφὰ, ϑριαμβοδιϑύραμβε 
κισσόχαιτ᾽ ἄναξ, ἄκουε 

20 τὰν ἐμὰν Δώριον χορείαν. 
9. Περὶ δὲ τῆς αὐλῶν πρὸς λύραν κοινωνίας. ἐπεὶ 

πολλάχις χαὶ αὐτὴ ἡμᾶς ἡ συναυλία ἔϑελγεν, Ἔρφιππος ἕν 

᾿Εμπολῇ φησι 
Κοινωνεῖ γὰρ, ὦ μειράκιον, ἢ 

ἐν τοῖσιν αὐλοῖς μουσικὴ κἀν τῇ λύρᾳ 
τοῖς ἡμετέροισι παιγνίοις. ὅταν γὰρ εὖ 

συναρμόσωσι τοῖς συνοῦσι τὸν τρύπον, 
τόϑ᾽ ἡ μεγίστη τέρψις ἐξευρίσχεται. 

τὴν δὲ συναυλίαν τί ποτ᾽ ἐστὶν “ἐμφανίζει Σῆμος ὁ Δήλιος 
ἐν πέμπτῳ Δηλιάδος γράφων οὕτως »ἐΠγνοουμένης δὲ παρὰ 

πολλοῖς τῆς συναυλίας λεχτέον. ἣν τις ἀγὼν συμφωνίας 

ἀμοιβαῖος αὐλοῦ χαὶ ῥυϑμοῦ, χωρὶς λόγου τοῦ προσμε- 
λῳδοῦντος.““ ἀστείως δὲ αὐτὴν ᾿Δἀντιφάνης φανερὰν ποιεῖ 
ἐν τῷ “4ὐλητῇ λέγων 

παῦε τὸν Φρύγα τὸν ποικίλον ϑροῦν προχέοντα --. Ψ. 14. ὃλε-- 
σιαυλοχάλαμον Ἡ. δέδρῃαπιιβ δὲ Οδβδιθομιβ. δλοσέαλον κάλαμον Α. 
ὁλοσιαλοκάλαμον (δλ --- ΡῚὴ ΡΥΓ,. Ψ. 1ὅ. λαλοβαρυπαρα --- ΓΟ. λα- 
λοβαρυοπαρα --- ΡΥ͂Ι,. ΜΝ. 10. ι1εἰοτὰβ ϑύυπὰ οἱ. Ὁ. Ιἄδπι αιδθ 
Ῥοβέ δέμας 5οαυπηέιν ἀδαι6 δά χορείαν ΟΠ βἰς. 

ΟΙΤΩ Ψ, 17. ἠνιδοῦ (ρταοβέαε ἢν ἐδοὺ) ἅδε σοι Βομυνοῖρῃ. ἣν 
ἔδου α« δὲ σοι Ἀ. ηνϊδουαδεσοι Β. γνηνιδουαδέσοι Ῥ. νηνιδόνα δέ σου ΝΤ,. 

Ὑ. 18. καὶ ποδὸς ΘΘ50Γ 6 ποπβῖβ. {0 υὶ καὶ πόλος. διαρ-- 

ριφὰ] διάρεφα Α, διάρριφα Β. διάροφα ΡΥΤ,, Ψ. 19. κισσόχαιτ᾽ 
ΟΠ εἰσ. τὴς ὡρᾷ ΡΥῚ.,. ν. 20. δώριον Δ. δώρειον ῬΨΤ, 
δῶρον Β. ἢ συναυλία Β,. ΑΡετδὲ ἥ. ᾿Εμπολὴ ϑοιν εῖσἢ. ἐμ- 
πόλῃ ΒΥ... 

618 ἃ. '΄. 1. μειράκιον, ἡ ἐν] Τιῖθεὶ μειράκιον ἢν. μειράκιον } ἡ » 
Οαβδαθοηιι5 οὐ ϑομν οἱρῃ, Ψ. 4. Ραυ]]ὺ αἰϊέον Ὁ, περὲ δὲ τῆς 

αὐλῶν Ξρὺς λύραν κοινωνίας ἔφιππος φηοὶν ὡς ὅταν εὖ συναρμόσῃ τις, 
τόϑ᾽ ἡἣ μεγίστη τέρψις ἐξευρίσκεται. γράφων οὕτως οὁπι. Β, «υϊ 
φησὶ Ἰηΐογέ μοβὲ ἀγνοουμένης δὲ. συναυλίας ΑΒΟ, ξυναυλίας ΡΥΙ,. 

ἀμοιβαῖος) ἅμοι καὶ ὃς ΒΡ." 
018 Ρ, λέγων οι, Β, ἈπΕΡμΠ15 ὙΘΙΒᾺΒ. ΘΟΓΓΙΡίΟ5 δ [ἃ- 
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Ποίαν, φράσον γὰρ, δε τὴν συναυλίαν 
ταύτην; ἐπίσταται γὰρ, ἀλλ᾽ ηὔλουν ἔτε 
μαϑόντες ὥστε τοὺς αὐλοὺς σύ τε 
αὐτὴ τελετῇ ψεϑείϑαμεν συντυγχάνεις 

5 αὐλῶν πέραινε. δέξεται δὲ τἄλλα σοι 
ἡδύ τι κοινόν ἐστιν οὗ χωρὶς πάλιν 
συννεύματ᾽ οὐ προβλήμαϑ'᾽ οἷς σημαίνεται 

ἕχαστα. 
»»ίβυν δὲ τὸν αὐλὸν προσαγορεύουσιν ᾿οἱ ποιηταὶ (φησὶ 
4οῦρις ἐν δευτέρῳ τῶν περὶ “4γαϑοκλέα), ἐπειδὴ “Σειρίτης, 
ὃς δοχεῖ πρῶτον εὑρεῖν τὴν αὐλητικὴν; “Πίβυς ἡν τῶν 

Νομάδων, ὃς. καὶ κατηΐλησε τὰ μητρῷα πρῶτος. “ αὐλήη- 

σεων δ᾽ εἰσὶν ὀνομασίαι, ὡς φησι Τρύφων ἐν δευτέρῳ 

᾿Ονομασιῶν, αἷδε,, Κῶμος, βουχολιασμὸς, γίγγρας; τετρά- 
χωμος, ἐπίφαλλος, χορεῖος, καλλίνικος, πολεμικὸν, ἡδίχω- 

μος, σικυννοτύρβη,. ϑυροκοπικὸν, τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ χρου- 
σίϑυρον, χνισμὸς, μόϑων. ταῦτα δὲ πάντα μετ᾿ ὀρχήσεως 
ηὐλεῖτο.“. 

10. Καὶ φδὴῆς δὲ ὀνομασίας καταλέγει ὃ Τρύφων 
τάσδε »Ἱμαῖος, ἡ ἐπιμύλιος χαλουμένῃ, ἣν παρὰ τοὺς ἀλέ- 

τους ἦδον" ἴσως ἀπὸ τῆς ἱμαλίδος. Ἱμαλὶς δ᾽ ἐστὶ παρὰ. 

Δωριεῦσιν ὁ ΙΝόστος καὶ τὰ ἐπίμετρα τῶν ἀλέτων, ἡ δὲ 
τῶν ἱστουργούντων δὴ ἔλινος, ὡς ᾿Επίχαρμος ἐν ᾿άτα- 
λάνταις ἱστορεῖ. ἡ δὲ ταλασιουργῶν ἴουλος." ΠΣῆμος δ᾽ ὁ 
Δήλιος ἐν τῷ περὶ παιάνων φησὶ ., Τὰ δράγματα τῶν χρε- 

ΘΟΓῸ5. ὁπ. 6. Υ. 1. ἦδε τὴν] ἠδέτην Ῥοιϊέα5. ΜΠΊΒΟΘΙΙδη. ὙΠ, 12, 
ν. 4. Εχίίυβ νϑγβϑὺβ ζογίαββ [ας εἶϑ᾽ ἃ μὲν σὺ τυγχάνεις. 

Ὑ. 8. δέξεται] δέλεται Ῥ. Υ. 0. ἡδύ τι κοινόν ΔΒ. (ἡδύ 

Γουτέαββδο “δχ ἤδη οογιιρέμπ..) ἡδυτιχόν ΡΎΙ,. ἐστιν οὗ ΒΡΥ,. 

ἐστιν οὐ Δ. ν. 7. προβλήμαϑ' οἷς Οαδαιθοπαβ. προβλημεί-- 
ϑοις ὈΥ͂Τ,, 

618 ο. πρῶτον] πρῶτος Ὁ. ὀνομασίαν ΑΓ, ὀνόματα ΡΥ]. 
βουκολιασμὸς ΡΥ, βουκολισμὸς ΒΟ. ἐπίφαλλος) ἐπίφαυλος ορῖ- 

τοπο ΤΟ βομ 6111, πο Ὁ. οικυνοτύρβη Ῥ, τὸ δ᾽ (δὲ Β) αὐτὸ 

ΛΒ, ΛΑνοναὶ δ᾽. 
618 ἀ. παρὰ] περὸ Ἐπυδέαίμι5 ᾿. 1104, 12. ἀλέτους} ἄλε- 

του (510) Β. ἀλέτων) ἀλετῶν Ὁ. ἑστουργούντων ΟΡ, Β451}. . 

ἑστοργούντων Ψ, ἱστορούντων ΑΒ. ἕλινος) αἴλινος Ο δὲ δριτοπλὸ 

. ΠΟ βομ }ῖ σὰπὶ ἘΠιβίδξῖο, παιάνων) παιόνων Β., 
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ϑῶν αὐτὰ χαϑ᾽ αὑτὰ προσηγόρευον. ἀμάλας" συναϑρὸι- 

σϑέντα δὲ καὶ ἐκ πολλῶν μίαν γενόμενα δέσμην οὔλους 

καὺ ἰούλους᾽ χαὶ τὴν Δήμητρα δτὲ μὲν Χλόην γ᾿ ὁτὲ δὲ 

ε ᾿Ιουλώ. ἀπὸ τῶν οὖν τῆς Δήμητρος εὑρημάτων τούς τε καρ-- 

ποὺς χαὶ τοὺς. ὕμνους τοὺς εἰς τὴν ϑεὸν οὔλους χαλοῦσε 

καὶ ἰούλους. δημήτρουλοι καὶ καλλίσυλοι. καὶ. 
"Πλεῖστον δυλὸν᾽ οὔλον ἵει, ἔουλον ἵει. 

ἄλλοι δέ φασιν ἐριουργῶν εἰναι τὴν ὠδήν. αἱ. δὲ τῶν τιτ- 
ϑευουσῶν δαὶ καταβαυχαλήσεις" ὀνομιάξοντάι-" ἣν δὲ «χαὶ 

ἐπὶ ταῖς ἐώραις τις ἐπ᾿ ᾿Ηριγόνῃ,. ἣν χαὶ ἀλῆτιν λέγουσιν 
ᾧδήν. “Ἱριστοτέλης ΡΟΝ ἐν τῇ Κολοφωνίων πολιτείκὁ φησὶν 

»,Ἰπέϑανε᾽ δὲ καὶ αὐτὸς ὃ Θεόδωρος ὕστερον βιαίῳ, ϑα-: 

ε γάτῳ. λέγεται δὲ γενέσθαι τρυφῶν τις, ὡς ἐχ τῆς ποιή- 
σεῶς δῆλον ἐστίν. ἔτι γὰρ᾽ καὶ νῦν αἱ γυναῖχες ζδουσιν αὐ- 

θι9τοῦ μέλη περὶ τὰς ἐώρας. “« ἡ δὲ τῶν ϑεριστῶν δὴ «1ι: 
τυέρσης χαλεῖται. καὶ τῶν μισϑωτῶν δέ τις ἦν ὠδὴ τῶν 
ἐς τοὺς ἀγροὺς φοιτώντων. ὡς Τηλεκλείδης φησὶν ἐν ᾿.Ζμ- 

φιμτύοσι" καὶ βαλανείων ἄλλαι, ὡς Κράτης ἐν Τόλμαις" 

χαὶ τῶν πτισσουσῶν ἄλλη τις, ὡς ῥῆν.. καρλὰ ἐφην ἐν Θε-: 

πολλῶν] πολλοῦ Β. Χλόην ΜΠ... χλόη ΒΡ. ἰουλώ. Ν].. Ἰούλω 
ἌΒΡ, Ἐρϊέοπιθ 18. ψ Ρθ 15. οἀτοί, 

618 6. ἀπὸ ΑΒΡ, ὑπὸ ΥἹΙ,. ἀπὸ --ο εὑρημάτων) Βιοντίον εἐρῖ- 
ἔοπις ὅϑεν. ὅϑεν καὶ ἴουλοι, εὶς τὴν δήμητρα ὕμνοι, καὶ δημὴ" 

τρίουλον καὶ καλλίουλοι Ὁ. Ειδίαε! 5 Ρ. 1162, 39. ἐν δὲ τοῖς 

τοῦ ᾿Αϑηναίου φέρεταν καὶ ὅτι τὰ δράγματα τῶν χριϑῶν αὐτὰ χαϑ᾽ 

αὑτὰ ἐλέγετο ἀμάλλαι. ἀϑροιοϑέντα δὲ εἰς δέομην ἐχαλοῦντο ἴουλοι, 

πρὸς ὁμοιότητα ἴσως ἢ τοῦ κατὰ τὴν ἥβην ἰούλου ἐν τοῖς προσώποις, ἢ 

τοῦ πολύποδος ζωϊφίου, ἢ διὰ τὸ ἑέναν εὶς δλότητα. ἐξ αὐτῆς δὲ καὶ 

δήμητρος ἴουλον καὶ συνϑέτως δημητρίουλον, ὕμνοι εἰς δήμητραν, οἱ χαὺ 

καλλίουλοι. καὶ ἐπιφώνημα. ἐμμελὲς τὸ, πλεῖστον οὖλον οὖλον ἵει, ἴουλον 

ἵει. καὶ ῬΡοβέ χαλλίουλοι 44. ΡΙ.. οπι, Ψ,, οὖλον οὖλον ἴ,. 

ι εὐ λ} ῤ 
οὖλον ῬΥ͂, ἕεν (ἴεε Ὁ.) νὶ8. ΛΟ. ἔεε ΡΥ͂Ι,, ουλον] οὖλον Ἱ, 

᾿σιτϑευουσῶν ϑοιννοῖσιι. τιτϑεουσῶν ΑΒ. τιϑηνουσῶν ΡΥ], «ἰτ-- 

ϑῶν Ὁ. καταβαυκαλήσεις Ψ],. καταβλυκαλήσεις ΑΒΟΡ, ἐώραις] 

ἑώραις ΡΥΤ, Εἷς δὲ ἴπἴνα, ἀλῆτιν Τιρορανάι5 αιοηάδέ, ΥἹ, [4., 

αὐλὴῆτιν ΨΩ. αὐλητὲν ΡᾺ αὐλητὴν Β. Ἐρίτζοιιο απο ἴθοαπι μι δὶς, 

Ο18 ἴ. τρυφῶν δ ιν εἰσ. θυ τρύόφων. 

019 ἃ. λιτυέροης Ὁ δὲ οὐἰϊίο, (ἀσαύθοιὶ ἐονεϊα, λυτιέρσης. Ρ Εἴ, 

λυτυέρσης Β. 
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σμοφοριαζούσαις χαὺ “Νικοχάρης ἐν Ἡρακλεῖ, χὸρηγῷ. ἦν 
δὲ χαὶ τοῖς ἡγουμένοις “τῶν βοσχημάτων ὃ βουκολιασμὸς 
καλούμενος. Δίομος δὲ ἦν ὃ βουκόλος «Σικελιώτης ὁ πρῶ- 

τος εὑρὼν τὸ εἶδος" μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Επίχαρμος ἐν. 
“Αλχυόνι καὶ ἐν ᾿Οδυσσεῖ ναυαγῷ. ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῖς ϑανάτοις 
χαὶ λύπαις φδὴ ὀλοφυρμὸς καλεῖται. αἱ δὲ ἴουλοι καλού- 
μέναν δαὶ Δήμητρι καὶ Φερσεφόνῃ πρέπουσιν. ἡ. δὲ εἰς 
᾿Απόλλωνα ὠδὴ φιληλιὰς, ὡς ἸΤελέσιλλα παρίστησιν" οὔ- 
πιγγοι. δὲ αἱ εἰς "Ἄρτεμιν. ἤδοντο δὲ ᾿“΄ϑήνησι χαὶ οἱ Χα- 
θώνδου γόμοι παρ᾽ οἶνον, ὡς “Ερμιππός φησιν ἐν ἕχτῷ 
περὶ νομοϑετῶν. ᾿,Αριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δττιχαῖς φησι 

λέξεσιν ΝἸμαῖος,. ὠδὴ μυλωθρῶν" ἐν δὲ γάμοις ὑμέναιος" 
ἐν δὲ πένϑεσιν ἰάλεμος. λίνος δὲ καὶ αἴλινος οὐ μόνον ἐν 
πένϑεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ εὐτυχεῖ μολπᾷ, κατὰ τὸν δὺ- 
ριπίδην. “ ἶ 

. 11, Κλέαρχος δ᾽ ἐν πρώτῳ ᾿ξρωκυνῶι νόμιον καλεῖς 
σϑαί τινά φησιν ὠδὴν ἀπ᾿ ᾿Ηριφανίδος, γράφων οὕτως 

»Ηριφανὶς ἡ μελοποιὸς, Μενάλκου κυνηγετοῦντος ἐρα- 
σϑεῖσα ἐθήρευε μεταϑέουσα ταῖς ἐπιϑυμίαις. φοιτῶσα γὰρ 
χαὶ πλανωμένη πάντας τοὺς ὀρείους ἐπεξήξι δρυμοὺς, ὡς 
μῦϑον. εἶναι τοὺς λεγομένους ᾿Ιοῦς δρόμους" ὥστε μὴ μό- 

γον τῶν ἀνϑρώπων τοὺς ἀστοργίᾳ διαφέροντας, ἀλλὰ χαὶ 
τῶν ϑηρῶν τοὺς ἀνημερωτάτους συνδαχρῦσαι τῷ πάϑει, 
λαβόντας αἴσϑησιν ἐρωτικῆς ἐλπίδος. ὅϑεν ἐποίησέ τὲ καὶ 

ποιήσασα περιήει χατὰ τὴν ἐρημίαν . ὥς φασιν; ἀναβοῶσα 

χαὶ ἄδουσα τὸ χαλούμενον νόμιον, ἐν ᾧ ἐστι. Μαχραὲ 

δρύες, ὦ ΜΜέναλκα." “Αριστόξενος δὲ ἐν τετάρτῳ περὶ μου- 

βουκολιασμὸς] βουκολισμὸς Ὁ, δ᾽ αὐτοῦ οπι. Β. εν 

019 ". ἐπέχαρμος ἁλκυόνε καὶ ὀδυσσεῖ Β. χαλούμεναι ἴω. κα 

λούμενοι ΡΥ. Φερσεφόνῃ) περσεφόνῃ Β. ᾿φιληλιὰς ΡΥ... φηλι- 

κίας ΑΒ, οπιϊβίε 6, οὔπιγγοι οὔπιγγος Β. αἱ εἰς ἄρτεμιν ΑΓ, 

αἵ ον. ΡΥ͂Ι,. 

019 ο. μολπᾷ Α, μολπῶ ῬΨΤ,, μολπῇ Ὁ δὲ Ἐυδεαξιίαβ ν, 1164,8. 
Εὐριπίδην) Ἠότοῦϊο διγοπέθ νυ. 347. γράφων οὕτως οπι. Β', 

ααὶ φησὶ δά, ροβὲ μελοποιός. πάντας] πώτα ΒΒ), ὀρείους 
ΟΥΤ.. ὁρώυς ΑΒΡ. ἐπεξήει} ἐπεξίει Ὁ, ᾿Ιοῦς Οαβδιθοπαβ, 

1 Ὀχὶ ἐνοῦς. ϑηρῶν Ὁ. ϑηρίων ῬΥῚ,.; 
619 ἃ, τὸ καλούμενον] τὸν καλούμενον Β. ἹΜενάλκα] μενάλ- 

καὶ Β. 
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σιξῆς ́. Ἤιδον (φησὶν). αὐ ἀρχαῖαι. γυναῖκες -Καλύχην τινὰ 
ῳφδήν. ΠΣτησιχόρου δ᾽ ἡν᾿ ποίημα, ἐν ᾧ Καλύχη. τις ὀγομα, 

ἐρῶσα  υάϑλου νεανίσκου, σωφρόνως. ιδὐχεέταυ τῇ Ἄφρο- 

δίτῃ ᾿γαμηϑῆναι . αὐτῷ. ἐπεὶ δὲ ὑπερεῖδεν ὃ νερνί- 

ε ὄκχος κατεκρήμνισεν " ἑαυτήν. ἐγένετο δὲ τὸ πάϑος. πεέρὲ 

ευκάδα. σωφρονικχὸν.. δὲ πάνυ χατεσχεύασεν ὁ ́ ποιητὴς τὸ 
τὴς. παρϑένου:" ηϑος, οὐχ ἐκ παντὸς τρόπου ϑελούσης 

δυγγενέσϑαι τῷ νεανίσχῳ᾽" ἀλλ᾽ εὐχομένης, εἰ δύναιτο, γυνὴ - 

τοῦ Εὐάϑλου. μὐνόσϑϑαιν ικουριδία γ᾿ ἢ. εἰ τοῦτο μὴ δυνατὸν, 

ἀπαλλαγῆναι τοῦ: βίου." ἐν δὲ τοῖς “κατὰ βραχὺ ὑπομνή-- 
μασιν" ὃ Αριστόξενος. ,,ἸΙφικλος (φησὶν) «Ἰρπαλύκην ἐρα- 
σϑεῖσαν ὑπὲρεῖδεν. ἡ δὲ ἀπέϑανε, καὶ γίνεται ἐπ᾽ αὐτῇ 
παρϑένοις ὠδῆς ἀγὼν. ἥτις “Δρπαλύκη (φησὶ) καλεῖται." 

ἐ Νύμφις δ᾽ ἐν πρώτῳ 'περὺ Ἡράκλείαρ: περὶ ἹΜαριανδυνῶν 
διηγούμενός φησιν" » Ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ὠδῶν ἐνίας κατα- 

γοήσειεν. ἄν τις, δἰς ἐχεῖνοι κατά τινα ἐπιχωριαξομένην 
παρ᾽ αὐτοῖς συνήϑειαν. ᾷδοντες ςἀναχαλοῦνταί τινα τῶν 

ἀρχαίων, προσαγορεύοντες Βῶρμον. τοῦτον δὲ λέγουσιν 

620 υἱὸν γενέσϑαι ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς καὶ πλουσίου, τῷ δὲ κάλ-- 

λὲι χαὶ τῇ κατὰ τὴν ἀχμὴν ὥρᾳ. πολὺ τῶν ἄλλων διε- 
γεγχεῖν" ὧν ἐφεστῶτα ἔργοις ἰδίοις καὶ βουλόμενον τοῖς 

ϑερίζουσι δοῦναι πιεῖν "βαδίξονται "ἐφ᾽ ὕδωρ ἀφανισθῆναι. 

ξητεῖν οὐν αὐτὸν τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας μετά τινὸς μεέμελῳ-- 
δημένον ϑοήνου χαὶ ἀνακλήσεως, ᾧ "καὶ νῦν ἔτε πάντες 

χρώμενοι διατελοῦσι. τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ παρ᾽ «Αἰγυ- 
πτίοις καλούμενος ΤΜάνερως. “ 

12. Οὐχ ἀπελίποντο δὲ ἡμῶν τῶν συμποσίων οὐδὲ 
ν» ῥαψῳδοί. ἔχαιρε "γὰρ “τοῖς Ὁμήρου ὃ «Τὰρήνσιος ὡς ἄλλος 

σωφρένως δά. ἴ,. οηι. ΒΡ. 

0619 ο. “Δρπαλύχην] ἁρπαλίχην ΒΡ, ὑπερεῖδεν, ἡ δὲ] ὑπερεῖδε 
δὲ Β. φδῆς ἀγὼν] ἀγὼν φδῆς Β, “Ἀρπαλύχη) ἁρπαλίχη Β, 
πο Ρ. 

6019 ἢ, κμαριανδυνῶν Β. Νδουθοθαΐυν. Παρυασνδυνῶν, συνήϑειαν 
οπι. ΒΡ, Βῶρμον (αβαιθοη5. βωρβὸν 5ῖθθ ἀοορπέι Α, βώνβον 

Θρίέοπιθ. ΗἨΟΘβομ  !, βόρβον Ο. βῶρκον ὈΥ,. 

020 ἃ. μάνερως ΑΒΟΡ, μάνερος ὙΠ. ῥαψῳδοὶ] ῥαψῳδῶν Β, 
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οὐδὲ εἷς, ὡς λῆρον. ἀποφαίνειν Κάδανδρον τὸν Μακεδονίας 
βασιλεύσαντα, περὶ οὗ φησι Καρύστιος ἐν Ἱστορικοῖς 
ὑπομνήμασιν ὅτι οὕτως ἦν φιλόμηρος, ὡς διὰ στόματος 
ἔχειν τῶν ἐπῶν τὰ πολλά" καὶ ᾿Ιλιὰς ἦν αὐτῷ καὶ ᾿Οδυσ- 

σεία ἰδίως γεγραμμέναι. ὅτι δ᾽ ἐκαλοῦντο οἱ ῥαψῳδοὶ χαὶ 
Ὁμηρισταὶ ᾿Αριστοχλῆς εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ χορῶν. τοὺς δὲ 
γῦν Ὁμηριστὰς ὀνομαζομένους πρῶτος εἰς τὰ ϑέατρα πα- 
ρήγαγε “Δημήτριος ὁ Φαληρεύς. Χαμαιλέων. δ᾽ ἐν τῷ “περὺ 
“Σ:τησιχόρου, καὶ μελῳδηϑηναί φησιν. οὐ μόνον. τὰ «Ὁμήρου, 
ἀλλὰ καὶ τὰ Ἡσιόδου χαὶ “Ἀρχιλόχου, ἔτει δὲ Μιμνέρμου 
χαὶ Φωχυλίδου. Κλέαρχος δ᾽ ἐν τῷ προτέρῳ. περὶ. γρίφων 
.» Τὰ ᾿Αρχιλόχου.. (φησὶν) ὁ Σιμωνίδης ὁ .«Ζακύνϑιος ἐν 
τοῖς ϑεάτροις ἐπὶ δίφρου χαϑήμενος ἐρραψῴδει."" «““υσα- 
γίας δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἰαμβοποιῶν Μνασίωνα τὸν ῥα- 
ψῳδὸν λέγει ἐν ταῖς δείξεσι τῶν “Σιμωνίδου. τινὰς ἰάμβων 

ὑποχρίνεσϑαι. τοὺς δ᾽ ᾿Εμπεδοχλέους Καϑαρμοὺς ἐρραψῴ- 
δησεν ᾿θλυμπίασι Κλεομένης ὃ ῥαψῳδὸς, ὡς φησι Δικαίαρ- 
χος ἐν τῷ ᾿Ολυμπικῷ. ᾿Ιάσων δ᾽ ἐν τρίτῳ περὲ τῶν ᾿.«4λε- 
ἑάνδρου ἱερῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείῳ φησὶν ἐν τῷ μεγάλῳ. ϑεά- 
τρῳ ὑποχρίνασϑαι, ᾿Ηγησίαν τὸν χωμῳδὸν τὰ Ψηρυδέσνος 
“Ερμόφαντον δὲ τὰ Ὁμήρου. 

18. Καὶ οἱ καλούμενοι δὲ ἹἹλαρῳδοὶ ---- οὖς νῦν. τινες 
Σιμωδοὺς καλοῦσιν, ὡς ᾿“ριστοχλῆς φῆσιν ἐν πρώτῳ. περὶ 

χορῶν, τῷ τὸν Μάχνητα. “Σῖμον διαπρέψαι μᾶλλον τῶν 
διὰ τοῦ ἱλαρῳδεῖν ποιητῶν ---- συνεχῶς ἡμῖν ἐπιφαίνον- 

620 Ρ. κάσανδρον ῬΥ͂Ι». κάσσανδρον ἈΒ, φησι καρύστιος] χα- 
ρύστιος φησὶ Β.. ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν ὁπ. Β. καὶ ᾿1λειὰς} 

καὶ ἡ ἰλιὰς Β. 

020 ο. ἡσιόδου χαὶ ἀρχιλόχου, φησὶν σιμωνίδης ὃ ζαχύνϑιος Ῥ᾿ τπὸ- 

ἀ11|5. ΟὨἾ5515. κλέαρχος ἐν προτέρῳ Β, περὲὸ γρέφων Οαβάυθο- 
πιι8. περὸ γραφῶν ΛΒ. παραγράφων Ψ].. Τηδβογιρεϊοποπι ᾿ἴθυ1 οπι. Ὁ, 

ἀρχιλόχου Ὁ οἱ ορ᾿ίίοπιο ΗΟΘΒΟΒ ΟΠ. ἀντιλόχου ὙΠ. ᾿ ἐρα- 

ψῴδει ΒΡ, 16 πὶ ἰαἴγα ἐραψῴδησεν. λυσανίας ἐν ἃ πὲρὲ Β., 

020 4. ᾿Ολυμπίασι)] δουθοθαΐαν ᾿Ολυμπιάσι, τῷ ᾿Ολυμπικῷ] 

τῷ οἱ, Β. “Ἐρμόφαντον) δρμόφαντον Σιμῳδοὺς] σήμω-- 

δοὺς Ὁ οἐὲ Ἐπυβέαε 8». 1941, 53. μάγνητα (͵αγνῆτα ἴἵ, δ 

δον ΟἸ Ρ ἢν οἀϊεῖο) δα. ΑΒΌΙ.. οπι. ὈγΥ. οἴκον ῬΨΤ). σῆμον ἌΒΟ᾽ 
οἔ  ιβίδεὶ 8. 

-᾿» 
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- ταί. καταλέγει δὲ ὁ ᾿“ριστοχλῆς καὶ τούσδε ἐν τῷ περὶ 
μουσικῆς γράφων ὧδε.., Μίαγῳδός" οὗτος δέ ἐστιν ὁ αὐτὸς 

τῷ λυσιῳδῷ. " ̓ «Ἱριστόξενος δέ φησι τὸν μὲν ἀνδρεῖα χαὲὶ 

γυναικεῖα πρόσωπα ὑποχρινόμενον μαγῳδὸν. χαλεῖσϑαι, 
τὸν δὲ γυναικεῖα ἀνδρείοις λυσιῳδόν" τὰ αὐτὰ δὲ μέλη 
ἄδουσι καὶ τἄλλα πάντα δ᾽ ἐστὶν ὅμοια. ὃ δὲ ᾿Ιωνιχὸς 
λόγος τὰ Σωτάδου χαὶ τὰ πρὸ τούτου ᾿Ϊωνιχὰ καλούμενα 

ποιήματα; ᾿ἡλεξάνδρου τε τοῦ “Ἱἰτωλοῦ καὶ Πύρητος τοῦ 
Μιλησίου χαὶ ᾿“λέξου ᾿χαὶ ἄλλων τοιούτων ποιητῶν προ- 

ἔ φέρεται. χαλεῖται δὲ οὗτος καὶ κεναιδολόγος. ἤχμασε δὲ ἐν 

τῷ εἴδει τούτῳ “ΞΣωτάδης ὃ Π]αρωνίτης; ὡς φησι Καρύ- 

στιος ὁ Περγαμηνὸς ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ Σωτάδου συγγράμ- 
ματι, “καὺ ὁ τοῦ ἘΞ ΜΕΤ 3: υἱὸς ᾿“ΑἽπολλώνιος. ἔγραψε δὲ 

χαὶ οὗτος περὶ τῶν τοῦ πατρὸς ποιημάτων σὐγγραμμέ" 
ἐξ οὗ ἔστι χατιδεῖν τὴν ἄκαιρον παρρησίαν τοῦ “Σωτάδου, 
χαχῶς μὲν εἰπόντος “Τυσίμαχον τὸν βασιλέα ἐν ᾿“λεξαν- 
δρείῳᾳ, Πτολεμαῖον δὲ τὸν Φιλάδελφον παρὰ “Τυσιμάχῳ, 
καὶ ἄλλους τῶν βασιλέων ἐν ἄλλαις τῶν πόλεων. διόπερ 

τῆς δεούσης ἔτυχε τιμωρίας. ἐχπλεύσαντα γὰρ αὐτὸν τῆς 
021 ,Δλεξανδρείας, ὡς φησιν ᾿Εἰγήσανδρος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι, 

καὶ δοκοῦντα διαπειρευγέναι τὸν κίνδυνον" εἰρήχει γὰρ 
εἰς τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον πολλὰ δεινὰ, ἀτὰρ καὶ τόδε, 
ὅτε τὴν ἀδελφὴν. ̓ Αρσινόην ἐγεγαμήζχει 

Εἰς οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ χέντρον ὠϑεῖς. 
Πάτροκλος οὖν ὁ τοῦ Πτολεμαίου στρατηγὸς ἕν Καύνῳ 

τῇ νήσῳ λαβὼν αὐτὸν καὶ εἰς μολυβὴν χεραμίδε ἐμβαλὼν 
χαὶ ἀναγαγὼν εἰς τὸ πέλαγος κατεπόντωσε. τοιαύτη δ᾽, 

΄ 

020 6. γράφων ὧδε ὁπ]. Β. Δαγῳδὸς] μάγαδος Β. μπαγάϑδας Ῥ, 
ἐν δὲ τῶ Ἰωνικῷ λόγῳ, τῷ καὶ κινωδολόγῳ (ΠΟγΓ, κεναιδολόγῳν) χει- 

λουμένῳ, ἤκμασε σωτάδης ὃ μαρωνείτης Ὁ. Πύρητος) ΑἸΔοΙ 11ὑρ- 

ρος ἀϊοϊξιν : ὙἹ46. ἀπποίαξϊομ πη. 

620 ἢ, ὃ Περγαμηνὸς αἀᾷ. ΡΙ., οι, . αὐτοῦ οπι. 8. 

καὶ ὃ τοῦ Σωτάδου] τοῦ ὁπι. Β. κακῶς μὲν εἰπόντος ΛΟ, χακῶς 

μὲ εἰπόντος ΒΒ. κακῶς εἰπόντος ῬΥΨΤ,. 

021 ἃ. ἐν τοῖς ὑπομνήμασι οὁπὶ|. 1), ὅτε τὴν ΟΡΥΊ,. ὅτι τὴν 

ΔΒ, ὠθεῖς ΨΙ,. ὥϑέι ΑΒ. ὄϑεις . ὠϑεὲν Ὁ. μολυβὴν Ἀν μο- 
λυβὴν ΡΥ, μολύβην 1... μολιβὴν 'Ὅ. ἀναγαγὼν) ἀπαγαγὼν Ὁ. 

ΑΤΒΕΝΑΕΙΣ, ΠΙ, 8ὃ9 
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ἐστὶν αὐτοῦ ἡ «ποίησις Θεοδώρου τοῦ αὐλητοῦ Φιλῖνος 
Ρ ἦν πατὴρ, εἰς ὃν ταῦτα ἔγραψεν 

Ὃ δ᾽ ἀποστεγάσας τὸ τρῆμα τῆς ὄπισϑε λαύρης; 
διὰ δενδροφόρου φάραγγος ἐξέωσε βροντὴν ᾿ 
ἠλέματον, ὁχοίην ἀροτὴρ γέρων χολᾷ βοῦς. 

14. Σεμνότερος δὲ τῶν τοιούτων ἐστὶ ποιητῶν ὃ ἱλα- 

ρῳδὸς καλούμενος. οὐδὲ γὰρ σχινίξεται" χρῆται δ᾽ ἐσθῆτι 
λευχῇ ἀνδρείῳ, χαὺ στερανοῦται χρυσοῦν στέφανον" χαὶ τὸ 
μὲν παλαιὸν ὑποδήμασιν ἐχρῆτο, ὡς φησιν ὃ “Δριστοκλῆς, 

γῦν δὲ χρηπῖσι. ψάλλει δ᾽ αὐτῷ ἄρρην ἢ ϑήλεια, ὡς καὶ 

τῷ αὐλῳδῷ. δίδοται δὲ ὁ στέφανος τῷ ἱλαρῳδῷ καὶ τῷ 
ς αὐλῳδῷ, οὐ τῷ ψάλτῃ οὐδὲ τῷ αὐλητῇ. ὁ δὲ μαγῳδὸς κα- 
λούμενος τύμπανα ἔχεν χαὶ χύμβαλα χαὶ πάντα τὰ περὶ 
κὐτὸν ἐνδύματα γυναιχεῖα" σχινίζεταί τε καὶ πάντα ποιεῖ 
τὰ ἔξω χόσμου, ὑποχρινόμενος ποτὲ μὲν γυναῖχα χαὶ μοι- 
χοὺς χαὺ μαστροποὺς, ποτὲ δὲ ἄνδρα μεϑύοντα καὶ ἐπὶ 
κῶμον παραγενόμενον πρὸς τὴν ἐρωμένην. φησὶ δὲ ὁ ᾿4ρι- 
δ τοες τὴν μὲν ἱλαρῳδίαν σεμνὴν οὐσαν πάρὰ τὴν τρα- 

ἃ γῳδίαν εἰναι, τὴν δὲ μαγῳδίαν παρὰ τὴν κωμῳδίαν. πολ-- 
λάκις δὲ οἱ μαγῳδοὶ καὶ κωμιχὰς ὑποϑέσεις λαβόντες ὑπε- 

χρίϑησαν χατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν καὶ διάϑεσιν. ἔσχε δὲ 
τοὔνομα ἡ μαγῳδία ἀπὸ τοῦ οἱονεὶ μαγικὰ προφέρεσϑαι 
καὶ φαρμάκων ἐμφανίζειν δυνάμεις. 

15; Παρὰ δὲ ““ακεδαιμονίοις κωμικῆς, παιδιᾶς ἦν τις 
τρόπος παλαιὸς, ὡς φησι ϑὐροσμοῦς οὐχ ἄγαν σπουδαῖος, 

ἅτε δὴ χἀν τούτοις τὸ λιτὸν τῇ ἢ “Σπάρτης μεταδιωκούσης. 

ἐμιμεῖτο γάρ. τις ἐν εὐτελεῖ τῇ λέξει χλέπτοντάς τινας ὁπώ- 

αὐλητοῦ ταὐᾷ, Τ,. οτὰ, ΡΨ. 

Ο21 ΡΒ. φιλῖνος Ο, φίληνος ΡΥ͂Τ,, φίλωνος. Β. ΨΑ 1, ὄπισϑε] 
ΤῊΡΥῚ ὄπισϑεν, ΨΥ. 2. διὰ ΔΑ. ἐκ ΡΥΨΙΝ... δὲ τῶν τοιούτων) δὲ 
τούτων Β. οὐδὲ γὰρ ΑΟ, οὐδὲν γὰρ ΡΥ, στεφανοῦται] 
στεφανοῦνται Β.. ὁ ᾿Αριστοκλῆς) ὃ οἱι, Β, 

021 ο. γυναῖκα} γυναῖκας (Ὁ. ἐπὶ κῶμον Ῥ, ἐπὶ κώμον (510) 

ΝΊ, δὲ δον οἶσιι. δαϊεῖο, ὑπύμημον Τοῦρῖι5. Ἐπιοπ. γο]. 1Υν0. 309. 

πρὸς τὴν} εἰς τὴν 6. ὁ ᾿Αριστόξενος} ὃ Ὁ: Β. τραγῳ- 
δίων εἶναι. τὴν δὲ τραγῳδίαν πολλάκις δὲ οἱ Β. 

Ο2Ι ἃ. μαγικὰ προφέρεσθαι) μαγικά τινα προσφέρεσθαι Ὅ: - 
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} 5 »" Η ΤΕ) ᾿ 

δ ραν, ἢ ξενικὸν ἰατοὺν τοιαυτὶ λέγοντα, ὡς .4λεξις ἐν Μαν- ραν, ἧς Ὁ ς 

δραγοριζομένῃ δια τούτων παρίστησιν 
, 

αν ἐπεχωριος 
3 ι " , λι ιν δὸ 
ἰατρὸς εἴπῃ, τρυβλίον τουτῳ. δοτὲ 

’ὔ -΄ -Ὁ , ᾿ 

πτισάνης ἕωϑεν., καταφρονοῦμεν εὐϑέως " 

ἂν δὲ πτισάναν χαὶ τρυβλίον, ϑαυμάζομεν. 
ὅ χαὶ πάλιν ἐὰν μὲν σευτλίον, παρείδομεν" 

΄» 2 Φ δ΄ 

ἐὰν δὲ τευτλίον, ἀσμένως ἠκούσαμεν" 
ι - Η υ -» ὡς οὐ τὸ σεῦτλον ταυτὸν ὃν τῷ. τευτλίῳ. 

-ἰὰ ΄ τς χὰ ᾿ ἐξ ὰ 

ἐχαλοῖντο δ᾽ οἱ μετιόντες τὴν τοιαύτην παιδιὰν παρὰ τοῖς 
τ ᾽ ι » ι 

“Ἰάχωσι δικηλισταὶ, ὡς ἄν τις σκευοποιοὺς εἴπῃ καὶ μιμη- 
τάς. τοῦ δὲ εἴδους τῶν διχηλιστῶν πολλαὶ χατὰ τοπους 

ὩΡΑ. Ἷ »Ὸ»" τ δ, . ᾽ μ τ ᾿ Νὴ: εἰσὶ προσηγορίαι. «Σικυώνιοι μὲν γὰρ φαλλοφοροῦς. αὐτοὺς 
- 2 ΕῚ ᾽ , ΄, « 

χαλοῦσιν, αλλοι δ᾽ αὐτοχαβδάλους" οἱ δὲ φλύαχκας, ὡς 
)) « , Ν - . “. 

᾿Ιταλοί" σοφιστὰς δὲ οἱ πολλοί Θηβαῖοι δὲ, τὰ πολλὰ 
ϑ9ῳ.» ΕῚ ῳ Ψ ,ὔ ΕἸ , « Η͂ - 

ἰδίως ὀνομάζειν εἰωϑότες, ἐϑελοντάς. οτε δὲ καινουργοῦσι 
Ἄ " -Ὁ τῇ ΄ 

χατὰ τὰς φωνὰς οἱ Θηβαῖον «Στραττις ἐπιδείκνυσιν ἐν 

(οινίσσαις διὰ τούτων 
, Υ - , 

Ξυνίετ᾽ οὐδὲν. πᾶσα Θηβαίων πολις, 
3 ΄ 2 ; » Η͂ 

622 οὐδέν ποτ᾽ αλλ᾽ " οἱ πρῶτα μὲν τὴν σηπίαν 
ΕῚ ς ΄ 2 3 γι. 

οπιτϑοτίλαν, ὡς λέγουσ᾽, ονομαζετε" 

τοιαυτὶ] τοιαῦτα Ὁ, 

Ο21 6. Υ. 4. ἐὰν δὲ πτισάώνας ϑαυμόζομεν (, ἂν] ΤΠ ΓῚ ἐὰν» 
τουβλίον] ἢ Ψ. 0. ἀσμένως ηδέως Β, ψούβαηι 7. ἀαᾶ, 

ΑΒΙ,, οπι. ΡΥ͂. ταυτὸν τὸ τευτλίῳ ΒΒ. τὴν τοι ὑτὴν} τὴν 

οι. Β. διχηλιοταὶ] δειχηλισταὶ Ὁ οἱ Ἐπιδίαι 5. Ὁ. 884, 29, 

ΤΟ 80. 

ΟΣ] Γ. εἴπῃ} εἴπερ Β. φαλλοφόρους) φαυλοφόροι 5οΥ]θιπέατ' 
ἴῃ ορ᾽οπις ἨΟΘΒΟΙ ΘΙ, πὸπ ἰπ (Ὁ. αὐτοκαβδάλους) αὐτοχκαυδά-- 

λους Ἰὐυδίαί 5 ᾿. 884, 20. φλύαχας)] 1΄ Ο 5ιρθι βου ρέμη 

φλοίαχας, φαοπιοάο Τὐπιβέδ ἢ π|5. Το . ἡΙταλοὶ) ἱταλὸς Β. .,ι[ι Ο 

ΟἸ 5846 8ιπ| εῃ!Π αὖθ τα, υάοιιο βραίο γοϊϊοίο; Ῥ7ο δἰ αῦα λοι ὕθΓὸ 

λα 8ογίϑιξμν.“ς ρμν οἰ σἢ.. τὰ πολλὰ Ἰ,. χατὰ πολλὰ ΡΥ, 

τὰ πολλὰ --- εἰωϑότες ὁπ. Ο. Βοά Ιοσῖβδο. νἱἀρίαν τὐιϑέαεθ 5... 4Ὡϊ 

Ῥ. 884, 321. 5ευῖθαὲ Θηβαῖον δὲ πολλὰ ἰδίως ὀνομάζοντες ---, 

ἔἐϑελοντάς ΑΒΌΡΥ οὐ Ἐιβεδίῃῖιι5. ἐθέλοντας Β.8511.. 1, ἐπιδεί-- 

κνυσιν οἱ διὰ τούτων ὁῃιϊ. Ὁ. 

022 ἃ. Εχ ϑεναιεῖαις νου βῖθιιβ ΡΙανα ἀξξι! ἔτι ἐμ τ5 0.18 18, 2, 
Ψ. 2. ἀλλ ἄλλο ΑΒΡ, γ. ἃ. λέγουσ"] 1ἡνεῖ λέγουσιν. 

895 
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τὸν ἀλεχτρυόνα δ᾽ ὀρτάλιχον, τὸν ἰατρὸν δὲ 
5 σώκταν. βλέφυραν δὲ τὴν γέφυραν, τῦχα δὲ 
τὰ σῦχα. κωτιλάδας δὲ τὰς χελιδόνας, 
τὴν ἔνϑεσιν δ᾽ ἄκολον, τὸ γελᾶν δὲ χριδδέμεν, 
νεασπάτωτον δ᾽, ἤν τι νεοχάττυτον ἢ. 

10. Σῆμος δ᾽ ὁ ̓ Αὐλιῶς ἐν τῷ περὶ παιάνων .«(Οἱ αὐὖ- 
» τοχάβδαλοι (φησὶ) καλούμενοι ἐστεφανωμένοι χιττῷ σχέ- 
δὴν ἐπέραινον δήσεις. ὕστερον δὲ ἴαμβοι ὠνομάσϑησαν 
αὐτοὶ τε καὶ τὰ ποιήματα αὐτῶν. οἱ δὲ ἰϑύφαλλοι (φησὶ) 

καλούμενοι προσωπεῖον μεϑυόντων ἔχουσι καὶ ἐστεφάνων-- 
ται χειρίδας ανϑινὰς ἔχοντες" χιτῶσι δὲ χρῶνται μεσολεύ- 

χοις, καὶ περιέξωνται ταραντῖνον καλύπτον αὐτοὺς μέχρι 
τῶν σφυρῶν. σιγῇ δὲ διὰ τοῦ πυλῶνος εἰσελϑόντες, ὅταν 

χατὰ μέσην τὴν ὀρχήστραν γένωνται, ἐπιστρέφουσιν εἰς τὸ 
ϑέατρον λέγοντες 

ο ᾿Ἄνάγετε, εὐρυχωρίαν 
τῷ ϑεῷ ποιεῖτε. 
ἐϑέλει γὰρ ὃ ϑεὸς ὀρϑὸς ἐσφυρωμένος 

διὰ μέσου βαδίζειν. 
οἱ δὲ φαλλοφόροι (φησὶ) προσωπεῖον μὲν οὐ λαμβάνουσι, 
προπόλιον δὲ ἐξ ἑρπύλλου περιτιϑέμενοι, καὶ παιδέρωτας 

Υ. 4. τὸν ἰατρὸν δὲ ΑΓ ΘΔ Θ5 ΠΙΘ ΠΟΥ ΘΙ βογι ρβῖϑϑο υἱἀθέυν, ἰατρὸν 
γε μὴν ΝΑΙ ν δὰ ΜΌΓΟΙΙΙ Ἰοχίοοπ ργοβοῦ. ἡ. 974. Υ. ὃ. σώ- 
χταν Ὁ δὲ Ευβέδι 5. σαχτὰν ΡΥ, βλέφυραν ἈΒΟ οἐ Ελπβέα- 
ἐπυ5. φλέφυραν ΡΨΤ,. Υ. 7. ἄκολον] Ηπυς ὑ5ᾳι6 Ὁ εὲ Επϑέδ-- 
{Πτιι5. δὲ χριδδέμεν ὙΙΟΙΚΘ παγ5. πὶ ορ βέοϊα δὰ Ἐοθνυθγαμι Ρ, 
ΠἈΧΥΨῚ. δὲ ἐκκριδδαίωμεν Δ. δ᾽ ἐχκριδδαίωμεν Β. (δὲ ἐκχκριδδαιωμενεα- 

οπάτωτον δηντινεοχαττυτόνη ῬῚὴ. δ᾽ ἐχχριδδέμεν Ψ]. Υ. 8. νεο- 

κάττυτον ἢ ϑομννοῖση. νεοχαττυτόνη Α. γεοχιέττυτον ΟΠιΐθ80 ἢ Ὑ1ω- 
(δηντινεοχαττυτόνη Β.) σῆμος δὲ φησὶ τοὺς αὐτοχαβδάλους ἔστε-- 

φανωμένους κιττῷ περαίνειν ῥήσεις Ο, 

022 ". αὐτοκύβδαλοι 511, 1. αὐτοχαύδαλοι ΡΥ͂, «ὐτοκάυδηλοι Β» 
ἐστεφανωμένοι --- (φησὶ) καλούμενον οπι, "Ὁ. ἐπέραινον Οἃ- 

58 ΟΠ 58. ἐπέρραινον Ὑ].. χιτῶσι δὲ) χιτῶσι τε Β. ταραντῖνον 

ΛΒῸΟΝΡ δὲ ερϊζοπιο ΗΟ ΘΒ 1, ταραντώνον Υ1.. πυλῶνος] πυχῶνος 

Ο22 ο. Ν. 1, πιᾶποιιβ 6ϑέ, γόον Ἔν τνν πἰτεὰ5 αὐ Ατγίβίο- 

6115. γέ. φοορῖ, Ρ. 180. ᾿Ανάγετ᾽ ἀνόγετε κῶμον, εὐρυχωρίαν, ᾳαϊ 
ΡΓΟΡΆ ΘΙ 5. οἐΐᾶπι μοίαοναξ ἀνώγετε κῶμον, ἀνάγετ᾽, εὐρυχωρίαν. 

εὐρυχώρεταν Ἠ ν, 2. τῷ ϑεῷ ποιεῖτε Ρογβοηιβ. ΕἰΌΤΙ ποιεῖτε τῷ 
ϑεῷ, προπόλιο») προβόλιον Οἀδαυθοιι5, Ὑ14 6 ἀπποίαξίοη πηι, 
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ἐπάνω τούτου ἐπιτίϑενται, στέφανόν τε δασὺν ἴων χαὶ 
κιττοῦ" αὔναχάς τὲ περιβεβλημένοι παρέρχονται, οἱ μὲν 
ἐκ παρόδου, οἱ δὲ κατὰ μέσας τὰς ϑύρας βαίνοντες ἐν 

ὄρϑμει: χαὶ λέγοντες 

“Σοὶ, Βάκχε, τάνδε μοῦσαν ἀγλαΐζομεν, 
ἁπλοῦν ῥυϑμὸν χέοντες αἰόλῳ μέλει, 
καινὰν, ἀπαρϑένευτον. οἵ τι ταῖς πάρος 
χεχρημέναν ῳδαῖσιν, ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
κατάρχομεν τὸν ὕμνον. 

εἶτα προστρέχοντες ἐτώϑαζον οὖς ἂν προέλοιντο, στάδην 
δὲ ἔπραττον" ὁ δὲ φαλλοφόρος ἰϑὺ βαδίζων, χαταπλη- 
σὺ εὶς αἰϑάλῳ. « 

17. ᾿Επεὶ δὲ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐσμὲν, οὐκ ἄξιον 
ἡγοῦμαι παραλιπεῖν τὰ περὶ “μοιβέως, τοῦ χκαϑ᾽ ἡμᾶς 
χιϑαρῳδοῦ, ἀνδρὸς τεχνίτου χατὰ νόμους τῆς “μουσικῆς. 

οὗτός ποτε βράδιον ἥκων. ἐπὶ τὸ συμπόσιον ἡμῶν, ὡς 
ἔμαϑε παρά τινος τῶν οἰχετῶν ἀποδειπνήσαντας, ἐβου-- 

λεύετο τί χρὴ ποιεῖν, ἕως παρελϑὼν ὁ Σόφων αὐτῷ μά- 
γέιρος γεγωνότερον ἐφθέγγετο, ὡς πάντας ἀκούειν, τὰ ἐξ 
«Αὔγης ἔπη. Εὐβούλου 

Τί, ὦ πόνηρ᾽ . ἕστηχας ἐν πύλαις ἔτι, 
ἀλλ᾽ οὐ βαδίζεις; τοῖσδε γενναίως πάλας 
διεσπάραχται ϑερμὰ χηνίσχων μέλη, 
διερράχισται σεμνὰ δελφάχων κρέα, 

Ῥακέ κιττοῦ ρογϑὶξ Ο καὶ πρῶτον μὲν ἀδουσέ τὸ ἕν ῥυϑμῷ" εἴτα προτρέ. 
χοντες τωϑάζουσι στάδην οὕς ἂν ---᾿ αὔνακας) καυνάκας (ἀδβὰᾶι- 

Βοπα8.. ϑύρας ΑΒ εοἐ οοάοχ αΓποβίαπαβ πὶ 5 ο ϊ18. Οὰβαθθοὶ. 
χεῖρας ΡΥ]. ψο δ ὁπ... Ο, Ργαίζίῃηδθ 6888 βιιβρίοαίαν οΥϑ0- 
ΠῚ. Υυ1: Σὺϊ] αὺ Β. 

Θ22 ἃ. Υ. 3. καινὰν ἩΘΠΙΒιοΥ δῖ π5. ἴθ ΒΟ οα]5. θὲ Ῥθυβόηῖια, 
1, επεθαΐξαν καὶ μὰν» Υ. 4. χκεχρημέναν φδαῖσιν Τ᾿ ΟΥ̓ΒΟΙΙΙ5. χεχρήμε 

ηανωδαιοιν ᾿. κέχρημε κανώδηοιν Β. πέχρημεν κανώδασιν Ὁ, κεχρήμεθα 

πανώδασιν Ὑ|Π,. “προστρέχοντες προτρέχοντες Ὁ. στάδην --- αἱ. 

ϑάλῳ οπι, Ὁ. προέλθιντο] προέλοντο ὃν. αὐϑώλῳ] αἰϑήλῳ Ἰ. 

ἀνδρὸς τεχνίτου. χατὰ νόμους τῆς μουσιφῆς) ὙΤνϊπιθίοτ, ὙΊΟΙ 

οἔϊαπι ῬοΟυΒΟΠΙ5. 
622 6. 101 γεγωνότερον δ᾽ ἐφθέγγετο. δ᾽ ἀο]ενῖε δομνν οι σι. 

ἔπη) εἶπεν Β. ν, 1. πύλαις ΑΒΟ οἐ ορίοπιο ΗΟ ΘβοΠ:, πάλαις 

ΥΙ,. πύλαις πάλαις Ὁ ἀείοίο πείλαις. 
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Η] χατηλόηται γαστρὸς ἔν μέσῳ χύχλος, ᾿ 

χκατῃσίμωται πάντα τἀχροχώλια, Ὁ 
ἐνωγάλισται σεμνὸς ἀλλᾶντος τόμος, 
παρέντέτρωσται τευϑὶς ἐξωπτημένηῃ. 
παρεγχέχαπταί τ᾿ ἀρνί ἐννέ᾽ ἢ δέζα." - 

10 ὥστ᾽ εἴ τι βούλει. τῶν λέλει μέν φαγεῖν, 
ἔπειγ᾽ ἔπειγεν μή ποϑ' ὡς λύχος γενῶν 
καὶ τῶνδ᾽ ἁμαρτὼν ὕστερον" ἐἠκοφεῦ ϑράμῃς: Χ 
πάντ᾽ ἐστὶν ἡμῖν" υϑὰν Ὁ ἈΚ 

χαϊὰ τὸν ἥδιστον" ̓ Αντιφάνην, ὃς ἐν τῷ Φιλοϑηϑαίῳ ν 
ἝἭ[Γ τε '᾿γὰρ συνώνυμος “δ, 

τῆς ἔνδον οὔσης ἔγχελυς Βοιωτία “Ὁ 
τμηϑεῖσα κοίλοις ἐν βυϑοῖσι' χαχώβης 

χλιαίνετ᾽, αἴρεϑ᾽, ἕψεται, παφλάζεται, 
5 προσχάεϑ'᾽ " ὥστε μηδ᾽ ἂν εἰ χαλχοῦς ἔχων 5. 
μυχτῆρας εἰσέλϑοϊ τις, ἐξελϑεῖν πάλιν 
εἰχῇ " τοσαύτην ἐξακχοντίζει πνδήν." γον" 9 
Ῥ. λέγ "εἰς μά) Ἔιρον ζῶντα. Α. πλησίον δέ γε 

ταύτης ἄσιτος ἡμέραν χαὶ γύγϑ'᾽ ὅλην. ᾿ Ὁ 

10 κεστρεὺς, λεπισϑεὶς. ἰρύκο δε ν χὰ κδο το χρωσϑεὶς, 
-τἝ-  ἑ . 

“ο 
Υ. ὃ. κατηλόηται Ψ1.. κατηλόχται Ὁ. χαϑηλοιδται ΑΒ, κατηλισται Ὁ, 

ν΄. 0. κατῃσίμωται] κατασίμωται Β..᾿ 

622 ἵὶ Ψ΄. 7. ἐνωγάλισται] Ἐπιβεαϊμῖαα. Ὁ. 1103, 24. 5 Ψ. 9. 
παρεγκέχαπται ΝΑΙ παγ5. Απἰπιαάν. δὰ Λπιπιοπ. Ρ. 21, 1ιθτὶ πα- 
ρεχχέχαπται. τ᾽ ἀρνί Οαδαῦθουιῖ5. στέρανε᾽ Δ, στεράνιε᾽ ΒΒ, στάρνι᾽ 
ΡΨΠ, σταμνί᾽ Ψαϊοκοπαγιβ, Τοΐαπι συούβαπι ὁπι. Ὁ. ν. 10. 
ὥστ᾽ "εἴ τι αϊοϊςο παν, Γἰδγὶ ὥσε᾽ ἐπεὶ. Ψ. 12. τῶνδ᾽ ᾿ἅμαρ- 

τῶν] τῶν δι᾽ ἁμαρτῶν "Ἔ. καὶ τῶνδ᾽ ἁμάρτης νῬοδαῖε Ο το] ϊουΐα γον θα. 

ΟἸ 5815, συχνὸν ῬΨῚ,, σύχνω Δ. συχνὼ Β. δράμης ὙΠὼ δρα- 

χμὴς ΑΒΡ. ἀγρός ἣν ἐν φιλοϑηβαίῳ. ἥτε γὰρ φηοὶ ΡΘΟΟΝ Β. 
ΑΕ ΡΠ ΔΗ 8 ἦν. 11 -- 4. δξέι!ε 1. Ρ. 109 ς, 

025 Ὁ. ὃ. ἡάϑμαΝ μιχϑεῖσα 109. Υ. 4. οὐνειδέδωῦ ἂχ ἢ 
109. χλιαίνετ᾽ αἴρεθέξεται παφλάζεταν Ἁ. χλιαίνεται ἐξαίρεται παφ}ά-- 

ζεται ΟἹ, δὲ δρίζοπιθ ἘΟθβοι ἢ, χλιαίν᾽ ἕτ᾽ αἴρε᾽ ᾿ϑέξεται παφλάζε-- 
ται Δ, χλίᾳκιν᾽ ἑταῖρε ϑέξεταν παφλάζεται Ῥ. ν΄. ὃ. προςχαϑ᾽ ὡς 
τε μηδανεὶ Ὁ, χαλκοῦς δον εἰσι, χαλχεῦς Ο. χαλχεὺς ΡΥ͂Τ,. 
Υ, 0. ἐξελϑεῖν ΑῬΨ,, ἐξέλθοι 6]. Υ. 10. χεστρεὺς λεπισϑεὶς ὅμοῦ 
τι Δ᾽ γηϑά 5. ΟὨ} 5518, σπασϑεὶς Δ). πασϑεὶς Ὁ οἵ οριίοπια Ηοοβοῖιο- 
1. καὶ σπασϑεὶς 1,." καὶ πασϑεὶς . καταπλυϑεὶς ᾿αδαυθοπαϑ. ' 

στραφεὶς χρωσϑεὶς ΑΒῸ εἴ ορ!ίοπι ΗΘ ΒΟ ΘΗ, χρωσϑεὶς στραφεὶς Ὑ],. 

Ι ἢ 
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ὁμοῦ τι πρὸς τέλος μέρος δρόμου περῶν, 
Ρ σίζει χεχραγῶς, παῖς δ᾽ ἐφέστηκε ῥανῶν 

ὄξει" «Δίβυς τε καυλὸς ἐξηρασμένος 

ἀκτῖσι ϑείαις σιλφίου παραστατεῖ. 
15 Β. εἶτ᾽ οὐκ ἐπῳδούς φασιν ἰσχύειν τινές: 

ἐγὼ γὰρ ἤδη τρεῖς ὁρῶ μασωμένους, 

σοὺ ταῦτα φυδηρεέφονπος, «Α. ἢ τὲ σύννομος 
τῆς χυφονώτου σῶμ᾽ ἔχουσα σηπίας, 

ξιφηφόύροισε χερσὶν ἐξωπλισμένη 
90 τευϑὶς, μεταλλάξασα λευκαυγὴ φύσιν 

σαρκὸς πυρωτοῖς ἀνϑράχων ῥαπίσμασι, 
ὸ ξανϑαῖσιν αὔραις σῶμα πᾶν ἀγάλλεται, 

δείπνου προφήτην λεμὸν ἐκκαλουμένη. 

᾿ ὥστε χ᾽ εἴσιϑε" 

95 μὴ προ χώρει. δεῖ γὰρ ἠριστηκότας 
«πάσχειν, ἐάν τι καὶ παϑεῖν ἡμᾶς δέμ. 

καὶ ὃς πάνυ ἐμμελέστατα ἀπαντήσας αὐτῷ ἄνὸ φώνησε τὰ 

ἐκ τοῦ Κλεάρχου Κιϑαρῳδοῦ τάδε 
Τόγγρῳ τε λευχῷ πᾶσι τοῖς κολλώδεσι 
βρόχϑιξ:. τούτοις γὰρ τρέφεται τὸ πνεῦμα καὶ 

τὸ φωγάριον, ἡμῶν περίσαργον γίγνεται. 
ἃ χρότου δ᾽ ἐπὶ τούτοις γενομένου. χαὶ πάντων ὁμοϑυμαδὸν 

αὐτὸν χαλεσάντων εἰσελϑὼν χαὶ πιὼν ἀναλαβών τὲ τὴν 

κιϑάραν εἰς τοσοῦτον ἡμᾶς ἧσεν, ὡς πάντας ϑαυμάζειν 
τήν τε κιϑάρισιν, μετὰ τῆς τέχνης ταχίστην οὐσαν, κεὸ 

ΨΌῚΙ. περῶν,, σίζει] προςζήξευ Ῥ, 

023 "». Ψ. 12. σἴζεε Ὁ. ἥξεο Ψ].. ἐφέστηκε! δου Ρ ΕΣ 

ἐφέστηκεν. ῥανῶν) ῥάνων ΡΥ͂Τ,. ῥαίνων ΤΟ, Υ. 14. παρα- 

στατεῇ παραστρατεῖ ΠΡ, Υ. 1. φασιν] φησιν Ὁ. ν. 16. 
μαοωμένους ΒΟ, μασσωμένους ῬΥ͂Τ,. ν. 17. σύννομος] σύνομος Β. 

Υ. 18. χυφονώτου 'Γουρίιβ Επιοπᾶδξ, το]. 1. ν. 121. ΗΠΡῸ 
χουφονώτου. σῶμ᾽) σχὴμ᾽ ἸΛΟΡΡ᾿ουβῖτι5 Οὐδοιναί, ν. 57. 

σηπίας Ὁ. σηπία ΡΥ͂Ὶ!,. Ψ. 19. ξιφηφόροιοι) ξιφιφόροιοι Ὁ, 

Ὑ. 20. λευχαυγῆ 1.. λευχαγὴ ῬΥ, Ψ, 21. πυρωτοῖς ΔΟ. πυρω- 

ϑεὶς ΡΠ, 

023 οὐ. 24. ὥστε γ᾽ ΒΡ. ὥσι᾽ εἴσνϑι ΟΥ̓Τ,. ν. 20. ἐάν 
τὸ ἢ, Τιοσοθαίαν ἐὰν δὴ. ΟἸδάνοΝΙ νούϑιιδ οπι. Ὁ. Ψ.1. γυγγθὼ 

τε λευκῷ ΑΒΡΥ, γόγγρον τε λευκὸν 1. ν. 3. γίγνεται) δογιθε- 

Ῥθαίζυν γίνεταί, 
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τῆς φωνῆς τὴν ἐμμέλειαν. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν ἐλάττων εἷ- 
γαι νομίξεται τοῦ παλαιοῦ ᾿ΑΔμοιβέως, ὃν φησιν ̓ .4ριστέας 

ἐν τῷ περὶ κιϑαρῳδῶν ἐν ᾿᾿ϑήναις κατοικοῦντα, καὶ 
πλησίον τοῦ ϑεάτρου οἰχοῦντα, εἰ ἐξέλϑοι ἀσόμενος» τά- 

λαντον ᾿Αττιχὸν τῆς ἡμέρας λαμβάνειν. 

18. Περὶ δὲ μουσικῆς τῶν μὲν τάδε λεγόντων, ἄλλων 
δ᾽ ἄλλα γ᾽ ὁσημέραι. πάντων δ᾽ ἐπαινούντων τὴν παι- 
διὰν ταύτην, Μασούριος ὁ πάντ᾽. ἄριστος καὶ σοφὸς --- 
χαὶ “γὰρ γόμων ἐξηγητὴς οὐδενὸς δεύτερος, καὶ περὶ μου-- 

σιχὴν ἐνδιατρίβων ἀεί" ἅπτεται γὰρ χαὶ τῶν ὀργάνων --- 
ἔφη. ὁ μὲν κωμῳδιοποιὸς ὔπολις, ἄνδρες φίλοι, φησὶ 

Καὶ μουσικὴ πρᾶγμ᾽ ἐστὶ βαϑύ τι χαὶ χαμπύλον 
ἀεί τὲ χαινὸν ἐξευρίσχει τι τοῖς ἐπινοεῖν δυναμένοις. διό-- 
πέρ χαὶ ᾿ἠναξίλας ἐν “γαχκίνϑῳ φησὶν 

ῊἩ μουσικὴ. δ᾽ ὥσπερ ιβύη πρὸς τῶν ϑεῶν 
ἀεί τι χαινὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ϑηρίον 

τίχτει. 
μέγας γὰρ, ὦ μακάριοι, κατὰ τὸν Θεοφίλου Κιϑαρῳδὸν, 
ϑησαυρός ἐστι χαὶ βέβαιος ἡ μουσικὴ ἅπασι τοῖς μαϑοῦσι 

παιδευδϑεῖσί τε. καὶ γὰρ τὰ ἤϑη παιδεύει χαὶ τοὺς ϑυ- 
μοειδεῖς χαὶ τὰς γνώμας διαφόρους χαταπραὔνει. Κλεινίας 
γοῦν ὁ Πυϑαγόρειος, ὡς Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ, 

029 ἃ. πλησίον] πλησίου Β. εἰ ἐξέλθοι ΛΒ, ὅτε ἐξέλϑοι ῬΥΤΩ, 

6023 6, δ᾽ (δὲ ΡῚὴ ἀλλω γ᾽ ἈΡΨΥ͂. δὲ γ᾽ ἄλλα 1,. “Δασούριος 

μανσούριος Β, πάντ᾽ πάντα ΡΥΓΪ,.. χωμῳδιοποιὸς Α, χωμῳ- 

δοποιὸς ΡΥ͂Τ,. ἘΠρΟΙ 5. δὲ Λπάχηαθ Ἰθοο5. δίξυϊϊε Ἐυπ(βι ία5 

Ρ. 1422, 53. «αὖ αι βουρθὰξ χατὰ τὸν Εὔπολιν εἰπόντα ὡς ̓ ἣ μου- 

σικὴ --α ΤοΓα55ο. ποι καὶ μουσικὴ», 564 ἡ μουσικὴ ἸΘ στε. Καὶ ἐου- 

σιχὴ --- καμπύλον) δὶ πᾶδο ππῖϊι8. ἐσ πιθένὶ νουθα βδαηΐ, γὙϑγὰ ΤὈν α556 

Βογῦίρέινα 68ὲ βαϑύ τὸ καμπύλον, αυοὰ Ρ' σαβιι ροξῖι5. ααᾶπι σΟηΒ1110 
ΡτΆΘθ ον υἱάθίιν. τὐὸ ἀθ]ονῖε Ονοεῖιβ ἴῃ. ΕἸΧΟΘΡρΕῖΒ. ᾿. 507. 

ἀεί τε ---: δυναμένοις] Νοὸα αἰΠιου ον πὶ 15. γουθὶ5. γι πὶ ἔ  ηὶ ἉΡΠ0- 

Β0Ὰ5. (εἰ τι καινὸν τοῖς ἐπινοεῖν δυναμένοις. ἐξευρίσκειν ΑἸ ΘμαοΙ ο8ξ. 

Ο23 Γ᾿ Αμπαχῖὰθ ν, 2. ἀεί τὸ ΡΥ͂Ι,. αἰεί τι Α. ἀεὶ τὲ Β. 

ϑηρίον τίκτει) 1 γόσιν βουρέαγαπι τίκτει ϑηρίον σοΥοχθραμε νυ Εἰς 
Π6π|0.) αυοα 5οῖαπι, ρυΐου Εράριϊοο ΔΙονοῖο δὰ Ὀίοαοπι ΟΠ ΡΥ βοβέ, 
ΥΟ], 11. ν. 572. οα, Βεἰδ,κ Πυϑαγόρειος) πυϑαγόριος Δ. πυϑα- 
γορικὸς Β, 
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654 καὶ τῷ βίῳ χαὶ τοῖς ἤϑεσι διαφορῶν, εἴ ποτὲ συνέβαινε 
χαλεπαίνειν αὐτὸν δι᾿ ὀργὴν, ἀναλαμβάνων τὴν λύραν 
ἐχιϑάριζε. πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας τὴν. αἰτίαν ἔλεγε 
υπραὔνομαι." ς χαὶ ὁ “Ομηρικὸς δὲ “χιλλεὺς τῇ κιϑάρῳ χατ-- 

ἐπραὔνετο; ἣν αὐτῷ ἐχ τῶν ᾿Ηετίωνος λαφύρων μόνην 

“Ὅμηρος χαρίζεται, ᾿καταστέλλειν τὸ πυρῶδες αὐτοῦ δυνα- 

μένην. μόνος γοῦν ἐν ᾿Ιλιάδι ταύτῃ χρῆται τῇ μουσικῇ. 

ὅτι δὲ καὶ νόσους ἰᾶται μουσικὴ Θεόφραστος ἱστόρησεν ἐν 
τῷ περὶ ἐνθουσιασμοῦ, ἰσχιακοὺς φάσχων ἀνόσους διατε- 

ἔυ λεῖν, εἰ καταυλήσοι τις τοῦ τόπου τῇ Φρυγιστὶ ἁρμονίᾳ. 

ταύτην δὲ τὴν ἁρμονίαν Φρύγες πρῶτοι εὗρον καὶ μετε- 

χειρίσαντο. διὸ χαὶ τοὺς παρὰ τοῖς “λλησιν πρλητθος ᾧρυ- 
γίους καὶ δουλοπρεπεῖς τὰς προσηγορίας ἔχειν" οἷός ἐστιν 

ὃ παρὰ ᾿Αλχμᾶνι Σάμβας καὶ ἄδων καὶ Τῆλος, παρὰ δὲ 
ἹΙππώναχτι Κίων χαὶ Κώδαλος καὶ Βάβυς, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἡ 
παροιμία ἐπὶ τῶν ἀεὶ πρὸς τὸ χεῖρον αὐλούντων, Κάχιον 
ἢ Βάβυς αὐλεῖ. ὁ δ᾽ “Ἀριστόξενος τὴν εὕρεσιν αὐτῆς ᾿γά- 
γνιδι τῷ Φρυχγὶ ἀγατίϑησιν. 

ο 19. “Ἡρακλείδης δὲ ὁ Ιοντιχὸς ἐν τρίτῳ περὶ μου- 

σικῆς οὐδ᾽ ἁρμονίαν φησὶ δεῖν χαλεῖσϑαι τὴν Φρύγιον, 
καϑάπερ οὐδὲ τὴν “Ἔύὐδιον. ἁρμονίας γὰρ εἶναι τρεῖς. τρία 

γὰρ χαὶ γενέσϑαι ᾿Βλλήνων γένη, Δωριεῖς, «Αἰολεῖς, ᾿ ΤῊΝ 

οὐ μιχρᾶς οὖν οὔσης διαφορᾶς ἐν τοῖς τούτων ἤϑεσι, 
«Τακεδαιμόνιοι μὲν μάλιστα τῶν ἄλλων 4“ωριξων τὰ πά- 

τρια διαφυλάττουσι" Θεσσαλοὶ δὲ, οὗτοι γάρ εἰσι τὴν 
ἀρχὴν τοῦ γένους «Ἵϊολεῦσι μεταδόντες, παραπλήσιον ἀεὶ 

ἃ ποιοῦνται τοῦ βίου τὴν ἀγωγήν" ᾿Ιώνων δὲ τὸ πολὺ πλῆ- 
ϑὸος ἡλλοίωται, διὰ τὸ συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἀεὶ δυνα- 
στεύουσιν αὐτοῖς τῶν βαρβάρων. τὴν οὖν ἀγωγὴν. τῆς μιὲ- 
λῳδίας ἣν οἱ Δωριεῖς ἐποιοῦντο Δώριον ἐχάλουν ἁρμονίαν" 

024 ἃ. τῷ βίῳ] τῇ γνώμῃ οδρίζοπιο, διαφορῶν] διαφέρων (ἃ- 
ΒΔ. ΟΠ 118. Θεόφραστος) Ψο]. Υ, Ρ. 199, Ἶ 

024 ἢ. καταυλήσοι) καταλήσοι ΒΡ, τὴν ἁρμονίαν οι, Β, 
τῶν ἀεὶ] τῶν αἰεὶ Α, Κάκιον ἴ,. χαὺ κάκιον Ὁ, καὸ κίων ΑΡΨ, χαὲ 
κύων Ἰ). ἀνατίϑησι] ἀνατίϑεταν Β. 

024 ο. ἐν τρίτῳ] ἐν ς Β, λαχκεδαιμόνιον μὲν ΛΟ, λακεδαιμό-- 
ψιου δὲ ΡΥΊ,. 

ὁ24 ἀ. μελῳδίας Ῥ ἰπ πιαυρίηθ: ἰπ ἐθχέι ἁρμονίας. ἐκάλουν 
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ἐχάλουν δὲ χαὶ “ἰολίδα ἁρμονίαν ἣν «Αἰολεῖς ἦδον" Ἴ«- 
"στὶ δὲ τὴν τρίτην ἔφασκον, ἣν ἤχουον ἀδόντων τῶν ᾿Ιώ- 

γων. ἡ μὲν οὖν “ώριος ἁρμονία τὸ ἀνδρῶδες ἐμιαίνει χαὶ 

τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ οὐ διαχεχυμένον οὐδ᾽ ἱλαρὸν, ἀλλὰ 

σχυϑρωπὸν χαὶ σφοδρὸν, οὔτε δὲ ποιχίλον οὔτε πολύ- 

τροπον. τὸ δὲ τῶν Αἰολέων ἢϑος ἔχει τὸ γαῦρον χαὶ ὁγ- 

κῶδες, ἔτε δὲ ὑπόχαυνον" ὁμολογεῖ δὲ ταῦτα ταῖς. ἑἱππο- 
τροφίαις αὐτῶν χαὶ ξενοδοχίαις" οὐ πανοῦργον δὲ, αλλὰ 
ἐξηρμένον καὶ τεϑαρρηχός. διὸ καὶ οἰχεῖόν ἐστ᾽ αὐτοῖς ἡ φι- 

'λοποσία καὶ τὰ ἐρωτιχὰ χαὶ πᾶσα ἡ περὶ τὴν δίαιταν ἄνε- 
σις. διὸ χαὶ περιέχουσι τὸ τῆς ὑποδωρίου καλουμένης ἀρ- 

μονίας ἦϑος. αὕτη γάρ ἔστι, φησὶν ὁ ᾿ Ἡρακλείδης, ἣν 

ἐχάλουν «Αἰολίδα: ὡς χαὶ “ᾶσος ὃ ᾿ρμιονεὺς ἐν τῷ εἰς 

τὴν. Βρμιόνι Δήμητρα ὕμνῳ λέγων οὕτως 

Δάματρα μέλπω Κύραν τε Κλυμένοιο ἄλοχον ἹΜελί- 
βοιαν, 

ὕμνων ἀνάγων «Αἱολίδ᾽ ἅμα βαρύβρομον ἁρμονίαν. 
ταῦτα δ᾽ ἄδουσι πάντες ὑποδώρια τὰ μέλη. ἐπεὶ οὖν τὸ 
μέλος ἐστὶν ὑποδώριον, εἰχύτως Αἰολίδα φησὶν εἶναι τὴν 

ἁρμογίαν ὃ “ἄσος. χαὶ Πρατίνας δέ πού φησι 

: Μήτε σύντονον 

χ κ᾿. δίωχε μήτε τὰν ἀνέιμέναν 

ἐν 

δὲ καὶ] χαὺ ἐχάλουν Β. Ζ)ώριος ἁρμονία ἁρμονία ον. Β.. 
οὔτε πολύτροπον Β. οὐδὲ πολύτροπον ΡΥ͂].. «Αἱολέων) αἰόλων 18. 

024 ες. ἐξηρμένον Ἐϑα] δοαμρῖι5. ἐξηδημένον ΡΥ. περεέχουνε, 

τὸ τῆς ὑποδωρίου ΑΒΟΙ, οἐ ορίξοπις ΠΟΘΒΟ ΘΕ, περιέχουσιν ὕποδω-- 
οίου Ῥ. περιέχουσις (810) τῆς ὑποδωρίου χαλουμένης ὁπι. ἐ). 

«Ἰἄσος)] δουθοθαΐαν “]άσος πο δὲ 1πἴνγᾶ. ἕρμιονε Δ]. ἐρ- 

μιόνῃ Ῥ. ἑρμιόνην ὙΠ, ἐν “Τιρμιόνῃ ϑοθνν οἴ Κἢ.. λέγων οὕτως ὁπ. }}. 

1 αϑὶ υθυβιιβ ὁ. Ὁ, “Ζάματρα --- ἄλοχον ἀἰία! Χ. νυ. 4δ5 ἃ. 

μέλπω κόραν 1, οἱ δ. μ᾽ ἔκπω κόρων ΡΥ. μ᾽ ἑαποκόραν 8. 

024 1. ὕμνων Ἰαροθ5ῖι5. δα ἈπΈποΙος. νο]. ΙΧ. ν. 265. 1ἱθγ 

ἥΐμινον. ἀνάγων Οαδαυθονυβ, ἀναγνων᾽ ΡΥ. ἀναγνῶν Βα51}. ἵν 

ἅμα βαρύβρομον οἄϊεῖο Θαβαιθοῦ βοουπᾶα. ἁμαβαρύβρομον ΡΎΤΩ, 
ἀδουσι Ἀ. αἵἴδουσι ΙΝ. ἀείδουσι δαβι!, 1. ὑπυδώριον, εἰκότως Οὰ- 

ΒΔ ΟΠ 5. ὑποδώριον τὰ μέλη εἰχότως ΔΒΡ, ὑποδώριον καὶ τὰ μέλη ΝῚ,. 

ΝΟ Ὶ. μήτε ΑΒΟΡ. μὴ ΡΥΙ,. Α΄. 2, 1πάϊοανὶ Ἰδοαπαπι. “Ζίω- 

ρίδα Βυρρ!οὲ Ἰδοοῦθβῖιβ ἢ. 3935. μὴ τὲ τὰν ἀνειμέναν ἈΌ, μήτ᾽ 
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ἸΙαστὶ μοῦσαν, ἀλλὰ τὰν μέσσαν νεῶν 
ἄρουραν αἰόλιζε τῷ μέλει. 

"ἐν δὲ τοῖς ἕξης σαφέστερόν εἰρρρὰ Αἰ ἔν ον τοί πᾶσιν ἀοι- 
656 δὰ λαβυάκταις «Αϊολὶς ἁρμονία." πρότερον μὲν οὖν, ὡς 

ἔφην. “ἰολίδα αἰτὴν ἐχαλουν; ὕστερον δὲ ὑποδώριον, 
ὡσπερ ἔνιοί" φασιν, ἐν τοῖς αὐλοῖς τετάχϑαι νομίσαντες 
᾿αἰτὴν ὑπὸ τὴν Δώριον ἁρμονίαν. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ ὁρῶντας 
αὐτοὺς τὸν ὄγκον καὶ τὸ προσποίημα τῆς καλοχαγαϑίας 

τὰν τοῖς τῆς ἁδ μονίας ἤϑεσι 4ώριον μὲν αὐτὴν οὐ ψομίξζειν, 

᾿προσεμφερῆ δέ πως ἐκείνῃ" διόπερ. ὑποδώριον᾽ ἐκάλεσαν, 
“ὡς τὸ προσεμφερὲς τῷ λευχῷ ὑπόλευχον χαὶ τὸ μὴ γλυχὺ 
“μὲν: ἐγγὺς δὲ τούτου. λέγομεν ἱπόγλυχυ" οὕτως καὶ ὑπο- 

πδώριον τὸ μὴ πάνυ Δώριον. 
᾿" 20.᾽ “Ἑξῆς ἐπισχεψώμεϑα τὸ τῶν Ἱηιλησίων ἦϑος, ὃ 
᾿διαφαίνουσιν οἱ ἼἜωνες, ἐπὶ ταῖς τῶν σωμάτων εὐεξίεις 
βρενθυόμενον καὶ ϑυμοῦ πλήρεις. δυσχατάλλαχτοι, φιλύ- 
γέιχοι οὐδὲν φιλ ἄγϑρωπον οὐδὲ ἱλαρὸν ἐνδιδόντες, ἀστου- 

᾿ γίαν καὶ σχληρότητα ἐν τοῖς ἤϑεσιν ἐμφανίξοντες. διόπερ 

οὐδὲ τὸ τῆς ᾿Ιαστὶ γένος ἁρμονίας οὔτ᾽ ἀνθηρὸν οὔτε ἱλα- 
ρὸν ἐστιν, ἀλλὰ αὐστηρὸν χαὶ σχληρὸν, ὄγκον δὲ ἕγον 

οὐχ ἀγεννῆ" διὸ καὶ τῇ τραγῳδίᾳ. προσφιλὴς ἡ ἁρμονία. 
τὰ δὲ τῶν νῦν ᾿Ιώνων. ἤϑη τρυφερώτερα χαὶ πολὺ παραλ- 

ἀνειμέναν Β. μήτ᾽ ἀνειμένην ῬΥΤ,. Ψ. 8. ᾿Ιαστὶὲ μοῦσαν Τουρίτ5 
Ἑπιηθπηάδέ. το]. ΠΠ, ρ. 479. ἰαστὸν οὖσαν ΑΒΡ, ἰαστὶ οὖσαν ΟΙ,. ἑαστί 

σ 
οὖσαν Υ. μέσσαν Δ. μεσαν Β. μέσαν ῬΥ͂Ι,, νεῶν (ὶ ρὲ Ῥὸοι- 
5015 84 Τ ΟΡ Επιοπαδέ, γο], Γ᾿. Ρ. 488. νέων ΡΥῚΙ,, Ῥτνοχι- 
τη ᾿γαίπαθ Ἰθοαπι ὁπι. Ὁ. φησιν “ὁτ, Β, τον πᾶσιν Ἀ. 

ῃ Ἤ 
τοῖς παισὶν ΡΥ͂Ι,, ἀοιδὰ Ἀ. ἀοιδὰ Β΄, ἀοιδὰν ΡΥΤ,. 

Ο2ῦ ἃ. ὡς ἔφην ΡΥΪ,. ὡς ἔφη Δ. οἱ. Ὁ. Ζώριον μὲν --- διό - 
περ οῖι, ΒΥ, παροπξ ΑΒ],, οὐάοχ Ἐαγποβίαπαβ ἴῃ βομθαϊβ (αβαι- 
ΒΟοΗΙ δὲ οδρίζοπιβ. αὐτὴν ἀἀᾷ. ΑΙΔΟ, ὁοτ. 1. νομίζειν ΑΒ, 
απρὰ 6Χχ οομπϊθοίταᾳ τοϑιςαθοθαΐς Οαβα  θ ΟΠ 15. νομίζουσι ἴ, ὁΧ ορὶ- 
τ0πι6 7, ἴῃ 4πἃ ΟΓαΐΟ ἰοῦ 658 σομίον πα ἐξα, διόπερ ΔΒ οἐ οο- 
ἀθχ Ἐδγηθβίδπυβ. διὸ (, διὸ καὶ τως 
τὸ ἢ. 

ὑποδώριον τὸ] ὑποδώρειον 

ΘΖ2Ὁ Ὁ. δυσκατάλλαχκτοι] δυσκατάλλακτος ἘΒ. διὸ καὶ τῇ ΑΒ6, 
διόπερ καὶ τὴ ῬΨῚ,. τουφερώτερω Τ᾿ ἶω, τρυφερώτατα Ψ, 



1390 14 

ς λάττον τὸ τῆς ἁρμονίας ἦϑος. φασὶ δὲ Πύϑερμον τὸν 

Ἵἤιον ἐν τῷ γένει τῆς ἁρμονίας αὐτοῦ τούτῳ ποιῆσαι 

σκαιὰ μέλη" καὶ διὰ τὸ εἶναι τὸν ποιητὴν ᾿Ιωνικὸν ᾿Ιαστὲ 

κληϑῆναι τὴν ἁρμονίαν. οὗτός ἐστι Πύϑερμιος οὗ μνημο- 
γεύει “Ινάνιος ἢ Ἱππῶναξ ἐν τοῖς ἰάμβοις οὕτως 

Χρυσὸν λέγει Πύϑερμος, ὡς οὐδὲν τἄλλα. 

λέγει δ᾽ οὕτως ὁ Πύϑερμος “ 

Οὐδὲν ἦν ἄρα τἄλλα πλὴν ὃ χρυσός. 
οὐχοῦν καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον πιϑανόν ἐστι τὸν 110ύ- 
ϑέρμον ἐχεῖϑεν ὄντα ποίήσασϑαι τὴν ἀγωγὴν τῶν μελῶν 

ἀ ἁρμόττουσαν τοῖς ἤϑεσι τῶν ᾿Ιώνωγ. διόπερ. ὑπολαμβάνω 
οὐχ ἁρμονίαν εἶναι τὴν ᾿Ιαστὶ, τρόπον δέ τινα ϑαυμα- 
στὸν σχήκιατος ἁρμονίας. καταφρονητέον οὖν τῶν τὰς μὲν 
χατ᾿ εἶδος διαφορὰς οὐ δυναμένων ϑεωρεῖν, ἐπαχολου-- 

ϑούντων δὲ τῇ τῶν φϑόγγων ὀξύτητι καὶ βαρύτητι 
καὶ τιϑεμένων ὑπερμιξολύδιον ἁρμονίαν, καὶ πάλιν 
ὑπὲρ ταύτης ἄλλην. οὐχ ὁρῶ γὰρ οὔτε τὴν ὑπερφρύ- 

7γιον ἴδιον ἔχουσαν ἦϑος" χαίτοι τινές φασιν ἄλλην ἐξευ- 

6 ρηχέναι χαινὴν ἁρμονίαν ὑποφρύγιον᾽ δεῖ δὲ τὴν ἁρμονίαν 
εἶδος ἔχειν ἤϑους ἢ πάϑους" καϑάπερ ἢ “Γοκριστέ. ταύτῃ 

γὰρ ἔνιοι τῶν γενομένων χατὰ Σιμωνίδην καὶ “]ίνδαρον 
ἐχρήσαντό ποτε καὶ πάλιν ΚαΡΡΡΌΨ ΗΝ 

ΔᾺΝ Τρεῖς οὖν αὗται, καϑιάπερ ἐξ ἀρχῆς εἴπομεν εἶναι 

ἁρμονίας, ὅσα χαὶ τὰ ἔϑνη. τὴν δὲ Φρυγιστὶ καὶ τὴν 

“Τυδιστὶ παρὰ τῶν βαρβάρων οὔσας γνωσθῆναι τοῖς Ἕ.- 

Ο2Ὁ ὁ. φασὶ] φησὶ Β. τῆς] τῶν 1, νἱξῖο ἐνροίῃϑίϊοο, 

αἰτοῦ οτν, ΟἉ, ἴῃ φὰο ἰΐὰ βουϊρέαπι 68έ, ἐν τῷ γένει τὴς ἁρμονίας τούτῳ 
ἁρμόττοντα τοῖς ἤϑεσι τῶν Ἰώνων ποιῆσιν σκαιὰ μέλη ---- σχαιὰ 

σχολιὰ (αΒΔΙ ΟΠ 5. χαὶ διὰ] χαὶ οπι. ΒΡ. οὗτός ἐστι οἱ 

βΒεαιιθπεία οπι. Ὁ. ᾿Ανάνιος ἢ Οαδαυθοπιβ. ἢ οπι, ΡΥ͂Τ,, 

ἱππῶναξ Ἀ. ἱππώναξ ῬΥΙ,. ἐάμβοις οὕτως Ψ],. ἐώμβοις ἐν ἄλλῳ 
οὕτως ΒΡ, λέγειν δ᾽ ΛΒΡΨ. λέγει ϑ᾽ 451}. 1. Οὐδὲν Βὰ.- 

411. 1, οὐθὲν ῬΥ͂, οὐδὲν ἦν τἄλλα πάντα πλὴν χρυσὸς ὨΙοροηΐδηι5 

Ῥιονοῦν. ]. 94. ρν. 235. οὐδὲν ἦν παρά τ᾽ ἄλλα πλὴν ὁ χρυσὸς 

δι ἃ, ἄρα ϑδοιννν οἴσι, οάϊεῖο. ἄρα ΡΎΤ, ὃ χρυσὸς] Αὐυονὰξ 

ἃν ουθ5., αυ θην ἐχ δυυῖάα ἀβοῖϊν!, 

038 ὁ. εἶδος ἔχειν ἤϑους ἢ πάϑους Ἀ. εἶδος ἔχειν ἢ πάϑους ἢ ἤϑους 

ΡΨΥῚ,. εἶδος ἔχειν ἤϑους χαὶ πάϑους 1}. εἶδος ἔχειν εἴδους ἢ πάϑους Ὁ, 

καὶ Πίνδαρον Τ,. ἢ πίνδαρον ὈΥ͂. τρεῖς οὖν αὐται ἁρμονίαι, 

ὡς εἴπομεν ἐξ ἀρχῆς Ο. τὴν «“Ἱυδιστὴ) τὴν οἱ. Ρ, 
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λησιν ἀπὸ τῶν σὺν Πέλοπι κατελϑόντων εἰς τὴν Πελο- 
πόννησον Φρυγῶν καὶ “υδῶν. ““υδοὲ μὲν γὰρ αὐτῷ συνγ- 

᾿ ηχολούϑησαν, διὰ τὸ τὴν “Σίπυλον εἶναι τῆς “υδίας" 
Φρύγες δὲ, οὐχ ὅτι ὁμοτέρμονες τοῖς “υδοῖς εἰσι»). ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ αὐτῶν ἤρχεν ὁ Τάνταλος. ἴδοις δ᾽ ἂν καὶ τῆς 
“Πελοποννήσου πανταχοῦ, μάλιστα δ᾽ ἐν «Ἰακεδαίμονι, χώ- 

ματα μεγάλα, ἃ καλοῦσι τάφους τῶν μετὰ Πέλοπος Φρυ- 

γῶν. μαϑεῖν οὖν τὰς ἁρμονίας ταῦτας τοὺς “Ἕλληνας παρὰ 

τούτων. διὸ καὶ Τελέστης ὁ -Σελινούντιός φησι 

626 ]Τιρῶτοι παρὰ χρατῆρας Ελλήνων ἐν αὐλοῖς 

συνοπαδοὶ “Πέλοπος Ματρὸς ὀρείας Φρύγιον ἄεισαν 
ψόμον" 

τοὶ δ᾽ ὀξυφώνοις πηχτίδων ψαλμοῖς χρέχον 

«ὐδιον ὕμνον. 
22. Οὐ παραληπτέον δὲ τὴν μουσιχὴν, φησὶ Πολύ- 

βιος ὃ Μεγαλοπολίτης, ὡς Ἔφορος ἱστορεῖ, ἐπὶ ἀπάτῃ 
χαὶ γοητείᾳῳ παρεισὴχ “ἔλαν τοῖς ἀνϑρώποις. οὐδὲ τοὺς πα-- 

λαιοὺς Κρητῶν καὶ ““ακεδαιμονίων αὐλὸν χαὶ ῥυϑμὸν εἰς 
ν τὸν πόλεμον ἀντὶ σάλπιγγος εἰκῆ νομιστέον εἰσαγαγεῖν" 

οὐδὲ τοὺς πρώτους “ρχάδων εἰς τὴν ὅλην πολιτείαν τὴν 

μουσικὴν παραλαβεῖν, ὥστε μὴ μόνον ἐν παισὶν, ἀλλὰ χαὶὲ 
ἐν νεανίσκοις γενομένοις, ὡς τριάκοντα ἐτῶν, κατ᾽ ἀνάγ- 
χὴν σύντροφον ποιεῖν αὐτὴν, τἄλλα τοῖς βίοις ὄντας αὐ- 
στηροτάτους. παρὰ γοῦν μόνοις ᾿4ρχάσιν οἱ παῖδες ἐκ 
νηπίων. ἄδειν ἐϑέξονται κατὰ νόμον τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶ- 
γας, οἷς ἕκαστοι χατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας 
χαὶ ϑεοὶς ὑμνοῦσι. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ΤΙ ἱμοϑέου χαὶ Φι-, 
λοξένου νόμους μανϑάνοντες χορεύουσι χατ᾽ ἐγιαυτὸν τοῖς 

πελοπόννησον ΒΡΨ οἱ ϑδοπινοῖρη, οαϊεῖο, Ἰελοπόνησον ἴ,. Τελέστης 
ϑοδνν οἶσῃ. δάϊεῖο. τελεστὴς Ργνῃ. 

020 ἃ. Τ᾽] οσεῖϊβ νϑυβὰβ Ομ. Ὁ. ΨΟ 1. πρῶτοι] πρῶτος Β. 
Υ. 3. τοὶ] τοῖς ΒΡ. πηχτίδων] πυκτίδων ΒΡ, ψαλμοῖς 

ΡΥῚΊ,. ψαλμοὶ ΑΒ. παραληπτέον ΑΒ, παραλειπτέον ῬΡΥΤ,. οὐ 

γὰρ ἡγητέον ῬοΟΙγ Οἷα 5. ἸΠολύβιος} 1.0; 20. 21. νο]. 11. ν. 53. 

020 "Ὁ. ἐν παισὶν ΡΥ͂Ι,. ἐμπαοεῖν Α, ἐμιπεσεῖν Β.. ὡς ΒΡ ΨΥ, 
ἕως ΒΆ511. 1, βὲ δον ΙΒ. οαϊεῖο οαὐὰ ΡΟ] ῖο. παρ᾽ οἷς μύό- 
γοις οἱ παῖδες --- (. μόνοις δά. ἢ, σὰπὶ ον ἷο. οἱ, ΡΥ͂, 
᾿Αρχάσιν ΕΧ Ῥο]γυθῖο γτϑϑβεϊαεαπι. ἀρχάδων ΨΈ,. 
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ὁ Διονυσιαχοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς ϑεάτροις, οἱ μὲν οὖν παῖ- 

δὲς τοὺς παιδικοὺς ἀγῶνας; οἱ δὲ νεανίσκοι τοὺς τῶν ἀν- 

δρῶν. χαὶ παρ᾽ ὅλον δὲ τὸν βίον ἐν ταῖϊᾷ. συνουσίαις ταῖς 

κοιναῖς οὐ διὰ τῶν ἐπεισάχτων ἀκροαμάτων, ὡς διὰ τῶν 

ἀνὰ μέρος ἄδειν ἀλλήλοις προστάττονεξς. χαὶ τῶν μὲν ἄλ- 
λων μαϑημάτων. ἀρνηϑηναί τι μὴ εἰδέναι οὐδὲν αὐτοῖς. 
αἰσχρόν ἐστι τὸ δὲ ἄδειν ἀποτρίβεσϑαι αἰσχρὸν πάρ᾽ 
αὐτοῖς νομίζεται. καὶ μὴν ἐμβατήρια μετ᾽ αὐλοῦ καὶ τά- 
ἕξεως ἀσχοῦντες.. ἔτι δὲ ὀρχήσεις ἐχπονοῦντες, μετὰ κοινῆς 
ἐπιστροφῆς καὶ δαπάνης χατ΄ ἐγιαυτὸν ἐν τοῖς ϑεάτροις 

ἐπιδείκνυνται. ταῦτ᾽ οὖν αὐτοὺς εἴϑισαν οἱ παλαιοὶ οὐ 

τρυφῆς χαὶ περιουσίας χάριν. ἀλλὰ ϑεωροῦντες τὴν ἑκά- 

στου χατὰ τὸν βίον σχληρότητα καὶ τὴν τῶν ἡϑῶν αὐὖὐ- 

στηρίαν ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος 

ψυχρότητα. χαὶ στυγνότητα τὴν κατὰ πλεῖστον ἐν τοῖς τό- 

ποις ὑπάρχουσαν, οἷς χαὶ συνεξομοιοῦσϑαι περύχαμεν 

πάντες ἄνϑρωποι" διὸ χαὶ χατὰ τὰς ἐϑυιχὰς διαστάσεις 
πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρομεν ἤϑει καὶ μορφαῖς καὶ χρώ- 

μασι. πρὸς δὲ τούτοις συνόδους χοινὰς καὶ ϑυσίας ἀνδράσι 

χαὶ γυναιξὶ κατείϑισαν, ἔτι δὲ χοροὺς παρϑένων ὁμοῦ καὶ 

παίδων: σπεύδοντες τὸ τῆς φύσεως ἀτέρωμνον διὰ τὴς 

τῶν ἐϑισμῶν χατασχευῆς ἐξημεροῦν χαὶ ἀραΐνειν. ὧν Κυ- 
ὦ Ὁ ᾿ ͵΄ " ν 

γαιΐ)εῖς ολιγωρήσαντες δὶς τέλος, χαΐτοι σχληρότατον παρα, 
- - ΡῚ 7 -Ὃ "Ὁ ’ ᾿ ΕῚ ν᾽ 

πολὺ τῆς “ρκαδίας ὁμοῦ τῷ τόπῳ χαὶ τὸν ἀέρα ἔχοντες. 
πρὸς μὲν αὐτὰς τὰς ἐν δἰλώλδω παρατριβὰς χαὶ φιλοτυ- 

μίας ὁρμήσαντες τέλος ἀπεϑηριώϑησαν οὕτως ὡς μέγιστα 

020 ο. τοῖς ϑεάτροις τοῖς οπι. Β. μὲν οὖν] οὖν, τὸ σανοπέ 

ῬοΙΨ Ι ΠΡ ΡῚ, ΠΡ στ 5. ἁἀἀ1 1556. νἱἀδέυν,. Αρυὰ Ροϊνθίυπι οδὲ 

ὁμοίως γε μὴν καὶ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον τὰς ἀγωγὰς (δεαγωγὰς δοιννν εἴα }.) 

τὰς ἐν ταῖς συνουσίαις οὐχ οὕτω ποιοῦνταν διὰ τῶν ἐπεισύπτων ἀχροτ- 

μάτων, ὡς δι᾽ αὐτῶν (Πἰνῖὶ ααϊάαπι διὰ τῶν), ἀνὰ μέρος ἄδειν ἀλλήλοις 

προοτάττοντες. Τοΐαπι Ἰοοιπ οπι. Ο, ὡς διὰ τῶν] ὡς οἱι. αὶ τὸ- 

Ἰιοία Ἰαοιπηὰ. οὐδὲν αὐτοῖς ὈΨῚ,. οὐδὲν αὐτὸν ΑΒ. ὲ 

Ο20 ἃ. ἐπιδείκνυνται) ἐπιδείχνυται ἘὨ). διὰ τὴν τοῦ] τὴν οἵη. Β. 

στυγνότητα) πυκνότητα Ῥ, πλεῖστον) τὸ πλεῖστον ΤΟΙ Οἱιι5. 

χκοινς 51}, 1. απ ΡΟ] ῖο, τινὰς ΡΥ. 

020 ὁ. ἀτέραμνον ΑΒΌΡ. ἀτέραμον Ψ],. χυναιϑεῖς ΑΒΌ, κι- 
γαιϑεὶς ΚΤ, σχληρότατον] οκχληρφοτάτου ἢ, 

ΜΝ 
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ἀσεβήματα παρὰ μόνοις αὐτοῖς γίνεσθαι. χαϑ'᾽ οὖς δὲ 
ὁ χαιροὺς τὴν μεγάλην σφαγὴν ἐποιήσαντο, εἰς ἅς τε πόλεις 
᾿Αρχαδικὰς κατὰ τὴν δίοδον εἰσῆλϑον., οἱ μὲν. ἄλλοι πα- 
ραχρῆμια πάντες αὐτοὺς ἐξεχήρυξαν, Μαντινεῖς δὲ καὶ μετὰ 
τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτῶν χαϑαρμὸν τῆς πόλεως ἐποιήσαντο, 
σφάγιω περιαγαγόντες χύχλῳ τῆς χώρας ἁπάσης. ἷ 

28. ᾿Ζγίας δ᾽ ὃ μουσικὸς ἔφη τὸν στύραχα τὸν ἐν ταῖς. 
ὀρχήστραις ϑυμιώμενον τοῖς Διονυσίοις Φρύγιον ποιεῖν 
ὀδμὴν τοῖς αἰσϑανομένοις. τὸ δ᾽ ἀρχαῖον ἡ μουσικὴ ἐπ᾽ 

647 ἀνδρείαν προτροπὴ ἦν. ᾿Αλκαῖος γοῦν ὁ ποιητὴς, εἴ τις 
χαὶ ἄλλος μουσιχώτατος γενόμενος; πρότερα τῶν χατὰ 

ποιητικὴν τὰ χατὰ τὴν ἀνδρείαν τίϑεται, μᾶλλον τοῦ 
δέοντος πολεμικὸς γενόμενος. διὸ χαὶ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
σεμγυνόμενός φησι 

ΜΜαρμαίρει δὲ μέγας δόμος χαλχῷ" πᾶσα δ᾽ Ἄρει 
χεχόσμηται στέγη 

λαμπραῖσιν χυνέαισι, καττᾶν λευχοὶ χαϑύπερϑεν ἵπ.- 
πειοι λόφοι 

Ῥ᾽ ψεύουσιν, χεφαλαῖσιν. ἀνδρῶν τἀγάλματα" χάλκεαι δ᾽. 
αὖ πασσάλοις 

χρυπτοῖσιν περικείμεναν λαμπραὶ χναμίδες, ἄρκος 
ἐσχυρῶ βέλευς " 

τὶ 
παρὰ μόνοις] παρὰ νόμους Ῥ, 

020 ἢ εἰς ἅς τε πόλεις] εἰς ἃς πόλεις ποτὲ ῬΟΙνΒΙπ5. παρα-: 
χρῆμα πάντες ΑΒ. πάντες παραχρῆμα ΡΥ... πάντες Ο οπιῖδ50᾽ παρα- 

χοῆμα. αὐτοὺς (. ἑαυτοὺς ΡΥ!,. ᾿Αγίας ϑδοδυνοῖρα, δαϊᾶο, 

ἁγίας ὈΥῚ,. προτροπὴ ἢν] προτροπὴν Ὁ. 

027 ἃ. εἴ τις καὶ] εὖ τὺ καὶ ἢ. ἀλκαῖος -- διασεμνυνόμενος 

φησὶ, μαρμαίρεν δὲ μέγας δόμος χαλχῷ, καὶ ἄλλα τοιαῦτα. καίτοι ἥρ-- 

μοττε ἴσως --- Ὁ. ΨΝ. 1. ᾿ἄρεν ΜΠ. ἄρῃ Αν, πἰδὶ ἴὰ 60. βουϊρίαμι 
ἄρη, αποὰ παρομὲ ΒΡ. Νν. 2. λαμπραῖον κυνέαιοιν (κυνίαισιν Δ, 

κυνίαιον Β) ΨΙ],. λαμπρᾷ σικυνίαισιν Ῥ. χαττν) κάτταν Ὁ. 

χαϑύπερϑεν) καϑάπερ ἢ. ἵππειον ἴὰπὶ, ΤΑΛΌΥῚ ἵππιου, 

Ο27 ". Υ. 3. τἀγάλματα 1Δπὶ. 111 ἀγάλματα. χάλχκεαν δ» 
αὖ Ἰὰηὶ. χάλκειαι δὲ ΡΥΤ,, χάλκιαι δὲ ΒΒ, Υ. 4. κναμίδες ΡῚ,- 

κυαμῖδες Κ΄. χναμιίδες τηοάϊα 5.0 ἃ οοΥὐνδρίέα δχέμ!ι, ΝΙΠΠ1 ΠΡ νυ π 

ἰδ ΡΙμἰν5. νᾶριι. 190. ν. Οὔ 8, χρηπίδ᾽ ἐλευϑερίας ἀἰχίδδδ πνῖ πὶ 
νἱάἀοίαν. ἄρκος ΡΨ, ἕρκος Τὼ. ἰσχυρῶ βέλευς Δ. ἰοχυρο- 
βελὲς ῬΥΙ,. 
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ϑώραχές τὲ νέω λίνω, ,κ κοῖλαέ τὲ κατ᾽ ἀσπίδες 
βεβλημέναι. 

πὰρ δ᾽ αὖ Χαλκιδιχαὶ σπάϑαι, πὰρ δὲ ζώματα πολλὰ 
καὶ χυππαττίδες. 

τῶν οὐκ ἔστι λαϑέσϑ᾽ , ἐπειδὴ πρώτισϑ'᾽ ὑπὸ ἔργον 
ἔσταμεν τόδε. 

καίτοι μᾶλλον ἴσως ἥρμοττε τὴν οἰχίαν πλήρη εἶναι μου- 
σιχῶν ὀργάνων. ἀλλ᾽ οἱ παλαιοὶ τὴν ἀνδρείαν ὑπελάμβα- 

γον εἶναι μεγίστην τῶν πολιτικῶν ἀρετῶν, καὶ ταύτῃ τὰ 
πολλὰ προσνέμειν κ«κ οὐ τοῖς ἄλλοις. ᾿Δρχίλοχος γοῦν, 
ἀγαϑὸς ὧν ποιητὴς, πρῶτον ἐκαυχήσατο τὸ δύνασϑαι με- 
τέχειν τῶν πολιτικῶν ἀγώνων" δεύτερον δὲ ἐμνήσϑη τῶν 
περὶ τὴν ποιητιχὴν ὑπαρχόντων αὐτῷ, λέγων 

Εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ ϑεράπων μὲν ᾿Ενυαλίοιο ἄναχτος, ᾽ 
καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος. 

ὁμοίως δὲ καὶ «ἀϊσχύλος, τηλικαύτην δόξαν ἔχων διὰ τὴν 
ποιητικὴν, οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγραφῆναι ἠξίωσε 

ἃ μᾶλλον τὴν ἀνδρείαν, ποιήσας 
ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Ἡ]αραϑώνιον ἄλσος ἂν εἴπου 

χαὶ βαϑυχαιτήεις Ῥῆδος ἐπιστάμενος. 
24. Διόπερ καὶ οἱ ἀνδρειότατοι «Ταχεδαιμόνιοι μετ᾽ 

αὐλῶν στρατεύονται, Κρῆτες δὲ μετὰ λύρας, μετὰ δὲ συ- 

Υ. ὃ. κοϊλαί τῇ Ποοϑὲ βυ] θα δὰ ἱπέοσυϊξαξοτη ὙΘΓΒΙ15. καὶ κχοῖ- 
λαι δὲ Ἰᾳπὶ. ἘοΓίαθθθ. πΟνῸ τἰ515 αὐϊοοῖῖνο ΑἸοᾶθα8. βουῖρδιε χοι- 

λαϊαί τε. κατ᾽ ἀσπίδες ϑοθν εἰρ!. χατασπίδες ΡΥ͂Π,, βεβλη-τ 
᾿“μέναι ΑΒΡ δὲ βογὶριὴ φεϊήαπι Οαϑαυθοηῖ. βεβλημένον ΜΠ. βεβλημέναι 

δἔϊαπι Η, διορῃᾶπιβ ἱπ ἸυτΙσοΓ πη {γα σπιθη 8 ἀράϊξ, ν. 0. 

πὰρ δ᾽ αὖ Ἰαπὶ. πὰρ δὲ Ὑ].. πὰρ δὴ Ρ, χυππαττίδες Ἰαπὶ, κυππα- 

τίδες ῬΥῚ,, Ψ, 7. λαϑέσϑ᾽ Ἰαπὶ. λαϑέσϑαν ῬΥΙ,, πρώτισϑ᾽ 

ΔΛ, πρώτιστα ῬΨΥ͂Ι,. 
Ο27 ο. τὰ πολλὰ] τὰ πολιτιχὰ Ὁ οἔ ορίζοπιο ΗΘ ΒΟΒ ΘΠ. 

Πμαοιπὰπι ρυ8ὲ προσνέμειν ἱπα!οαν!ε δοῖνν οἰ κῃ, οὐ τοῖς ἄλλοις ΟΠ|- 

ορϊτοπιο. ᾿Αρχίλοχος] Ἐτ. 2. ρ. 286. γοῦν ϑοιινοῖσῃ, οὖν 
ΟΡΨΊ,, τοῦ ΑΒ, τὸ δύνασθαι) τὸ οπι. Ο. τῷ μῥεΐπιαπι ἀᾶγθ γο- 

υἷε Ρ. Εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ] ἀμφότερον 111 5ογΙρίοΓο 5, 4108 Δ ΟΟΡ 5118 
Ἰηϊοαν τ. Δ͵ουσέων) μουσάων Ὁ. ἐπιστάμενος] ἐπιστάμενον Β.. 

627 ἃ. ἀνδρείαν ἀνδρίαν Ὁ. ΛἈΟΒΟΝΨ] σὑογβὰβ οηι. Ὁ, 16- 

δυπέαυν δεϊαπι πῃ Ὑ1τὰ ΑΘΒΟΙΨ 4}1}5. ἀπ)» 15. Δ Ἱπιεῖο ἁσοί. βαϑυ- 

χαιτήεις μῆδος ἐπιστιίμενος 1, οὐπὶ νη ΑΘΒΟΠν}, βαϑυχαίέται κεν 

(κὲν Β) μῆδοι ἐπιστάμενον ΑΒ. καὶ βαϑυχωῶται μῆδοι ἐπιστάμενον Ῥ. 
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ροίγγων καὶ αὐλῶν “υδοὶ, ὡς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, πολλοὶ 
“δὲ χαὶ τῶν βαρβάρων τὰς ἐπικηρυκείας ποιοῦνται μετ᾽ αὐ'-- 
“λῶν χαὺὶ κιϑάρας, χαταπραῦνοντες τῶν ἐναντίων τὰς τ'υ-- 
χάς. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τεσσαραχοστῇ ἕχτῃ τῶν ἱστοριῶν 

ε »»Ἱέταν (φησὶ) χιϑάρας ἔχοντες χαὶ κιϑαρίζοντες τὰς ἐπι- 

χηρυχείας ποιοῦνται. “ ῦϑεν ἔοιχε καὶ “Ὅμηρος διατηρῶν 

τὴν ἀρχαίαν τῶν ᾿]Π:λλήνων χατάστασιν λέγειν 
Φορμιγγός ὃ, ἣν δαιτὲ ϑεοὶ ποίησαν ἑταίρην" 

ὡς χαὶ τοῖς εὐωχουμένοις γρησίμης οὔσης τῆς τέχνης. ἣν 
δ᾽, ὡς ἔοιχε, τοῦτο γενομισμένον, πρῶτον μὲν, ὅπως 
ἕχαστος τῶν εἰς μέϑην καὶ πλήρωσιν ὡρμημένων ἰατρὸν 
λαμβάνῃ τῆς ὕβρεως καὶ τὴς ἀχοσμίας τὴν μουσικήν" εἶθ᾽ 

ὅτι. τὴν αὐϑάδειαν πραῦνει. περιαιρουμένι γὰρ τὴν στυ- 
Γ γνότητα ποιεῖ πρᾳύτητα χαὶ ΧΟΘΗΝ ἐλευϑέριον. ὅϑεν καὶ 

“Ὅμηρος εἰσήγαγε τοὺς ϑεοὺς χρωμένους ἐν τοῖς πρώτοις 

τῆς ἰλιάδος τῇ μουσιχῇ μετὰ τὴν περὶ τὸν ᾿Δχιλλέα φιλο- 
τιμίαν. διετέλουν γὰρ ἀχροώμενοι 

Φόρμιγγος περικαλλέος » ἢν ἔχ᾽ ᾿“Δπόλλων, 
ἹΜουσάων θ΄. αἱ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὲ χαλῇ. 

παύσασϑαι γὰρ ἔδει τὰ γείχη χαὶ τὴν στάσιν, χαϑάπερ 
λέγομεν. ἐοίκασιν οὖν οἱ πολλοὶ τὴν ἐπιστήμην ἀποδιδόναι 
ταῖς συνουσίαις ἐπανορϑώσεως χάριν καὶ ὠφελείας. ἀλλὰ 

μὴν οἱ ἀρχαῖοι χαὶ περιέλαβον ἔϑεσι χαὶ νόμοις τοὺς τῶν 
528 “)εῶν ὕμνους ἄδειν ἅπαντας ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν, ὅπως χαὶὲ 

διὰ τούτων τηρῆται τὸ καλὸν χαὶ σωφρονιχὸν ἡμῶν. ἐναρ- 
μονίων γὰρ ὄντων τῶν ἀσμάτων προσγενόμενος ὁ τῶν 
ϑεῶν λόγος ἀποσεμνύγνει τὸν ἑκάστων τρόπον. Φιλόχορος 

“Πρόδοτος] 1, 17. ϑεόπομπος ἕν μς γέται Β. 
Ο27 6, τὰς ἐπικηρυκείας)] τὰς οι. Β. “Ὅμηρος Οἀν55. ρ, 

202. 271. λέγειν] λέγει Β.. δ᾽ ον. Β. χρησίμης} χρη- 
σίμοις Β. ὡρμημένων] ϑοτθεθαίαν δρμημένων, πραῦνει]) 
παύει Ὁ. 

Ο27 ἔ( μετὰ τὴν ΒαΒΊ], 1... μετὰ δὲ τὴν ΑΒΡΥ͂, Φόρμιγγος] 

Πιαᾶ. «, 0603.. ηουσάων 9᾽ οχκ Ποιπιοτο οἀϊξαμι, δ᾽ ὁπ. ΡΥ},. 

ὀπὶ) ὁπῇ Β, λέγομεν») ἐλέγομεν ϑοιινν οἰ ρα, ἐοίκασιν οὖν] 
ἐοίχασε γοῦν Β. 

028 ἃ. διὰ τοὐτων] διὰ ταύτην Β. ἑχάστων]} ἕκαστον Β., 
φησὶ δὲ φιλόχορος ὅτι οἱ παλαιοὶ ἔσπενδον διόνυσον μὲν ἂν οἴνῳ χι᾿ὶ μέ- 
ϑῃ διϑυραμβοῦντες, ἀπόλλωνα δὲ μεϑ᾽ ἡσυχίας καὶ τάξεως μέλποντες Ὁ, 

ΑὙΒΕΝΆΕῦΒ. ὃ]. 90 
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δέ φησιν ὡς οἱ παλαιοὶ σπένδοντες οὐχ ἀεὶ διϑυρωμβοῦ- 

σιν. ἀλλ᾽ ὅταν σπένδωσι, τὸν “μὲν Διόνυσον ἐν οἴνῳ καὶ 

μέϑῃ; τὸν δ᾽ ᾿Απόλλωνα μεϑ' ἡσυχίας καὶ τάξεως μέλπον- 

τες. Αρχίλοχος γοῦν φησιν 
Ὡς Διωνύσοιο ἄνακτος χαλὸν ἐξάρξαι μέλος 

Ρ οἶδα διϑύραμβον, οἴνῳ συγχεραυνωϑεὶς φρένας. 
χαὺ ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Φιλοκτήτῃ ἔφη 

Οὐχ ἔστι “διϑύραμβος, ὃ ὕχχ᾽ ὕδωρ πίῃς. 
ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἡδονῆς “χάριν ἐπιπολαίου καὶ δημοτικῆς 
ἡ μουσιχὴ προῆλϑε κατ᾽ ἀρχὰς εἰς τὰς ἑστιάσεις, ὥσπερ 

ἔνιοι νομίζουσι, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. “αχεδαιμόνιοι 
δ᾽, εἰ μὲν ἐμάνϑανον τὴν μουσικὴν, οὐδὲν λέγουσιν" ὅτι 
δὲ χρίνειν δύνανται χαλῶς τὴν τέχνην ὁμολογεῖται παρ᾽, 
αὐτῶν, καί φασε τρὶς ἤδη σεσωχέναι διαφϑειρομένην αὐτήν. 

25. Καὶ πρὸς γυμνασίαν δὲ καὶ ὀξύτητα διανοίας 
ς συμβάλλεται ἡ μουσική. διὸ καὶ τῶν Ἑλλήνων ἕχαστοι καὶ 
τῶν βαρβάρων οἱ γινωσχόμενοι τυ) γχάνουσι χρώμενοι. οὐ 
κακῶς δὲ λέγουσιν οἱ περὶ Δάμωνα τὸν ᾿4“ϑηναῖον ὅτι καὶ 
τὰς ῳᾧδὰς καὶ τὰς ὀρχήσεις ἀνάγχη γίνεσθαι κινουμένης 

πως τῆς ψυχῆς" καὶ αἱ μὲν ἐλευϑέριοι καὶ καλαὶ ποιοῦσι 
τοιαύτας, αἱ δ᾽ ἐναντίαι τὰς ἐναντίας. ὅϑεν χαὶ τὸ Κλεο- 

σϑένους τοῦ Σικυωνίων τυράννου χάριεν χαὶ σημεῖον δια- 
νοίας πεπαιδευμένης. ἰδὼν γάρ, ὡς φασι, φορτικῶς ὀρ- 

ἃ χησάμενον ἕνα τῶν τῆς ϑυγατρὸς μνηστήρων Ρ Ἱπποκλείδης 

δ᾽ ἣν ὁ ᾿4ϑηναῖος ἣ ἀπορχήσασϑαι τὸν γάμον αὐτὸν ἔφησε, 

γομίζων, ὡς ἔοικε, καὶ τὴν ψυχὴν τἀνδρὸς εἶναι τοιαύ- 
την. καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει χαὶ πορείᾳ καλὸν μὲν εὐσχημο- 
σύνη καὶ χόσμος, αἰσχρὸν δὲ ἀταξία καὶ τὸ φορτιχκόν. 

Ψ 
σπένδοντες] σπευδοντες Ῥ, ἀεὶ] αἰεὶ Δ. πέλποντες μέλ-- 

πουσιν ἩΟΥΠΙᾶΠΩὰ8 δ Αγίβέοξο 5 ατέ. ροθέ, ψΡ, 90, ᾿Αρχίλοχος 
Ἐτ. 86. Ρ. 306. “]ιωνύσοιο] διονύσοιο ΡΥ͂Ι,. Ζιωνύσου Ἠφδτπιαπ- 
πὰι5. ἀθ πιδέγι5 ἢ. 118. εἰ δὰ Οτγρῃίοα ρῥ. 722. 

028 ". δ᾽ ἐν οπι, Β. ὅχχ᾽ Οαβαυθοπΐιβ, οὐχ ΡΥ]. 
φανερὸν») φανερῶς Β. γυμνασίαν δὲ] γυμνασίαν τε Β., 

Ο28 ο. κλεοσϑένους ΛΒΟΡΥ. χλισϑένους Βα51]. χλεισϑένους 1. 
“Σιχυωνίων} χικυωνίων Β., ὥς φασι) ὡς φησὶ Ἐ. 

Ο28 4. ἀπορχήσασϑαι 1,. ἀπωρχήσασϑαι ΑΟΡΨΥ. τὸ φορτικὸν 
ΑΟὉ. τὸ ον, ΡΥΙ,. 
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διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνέταττον οἱ ποιηταὶ τοῖς 
ἐλευϑέροις τὰς ὀρχήσεις. καὶ ἐχρῶντο τοῖς σχήμασι ση- 
μείοις μόνον τῶν ᾳδομένων, τηροῦντες ἀεὶ τὸ εὐγενὲς καὶ 
ἀνδρῶδες ἐπ᾿ αὐτῶν, ὅϑεν καὶ ὑπορχήματα τὰ τοιαῦτα 
προσηγόρευον. εἰ δέ τις ἀμέτρως διαϑείη τὴν σχηματο- 

ποιίαν χαὶ ταῖς φδαῖς ἐπιτυγχάνων ΕΝ λέγοι κατὰ τὴν 

ὕρχησιν, οὗτος δ᾽ ἣν ἀδόκιμος. διὸ  χαὶ “Ἵριστοφάνης ἢ 
Πλάτων ἐν ταῖς “Σχευαῖς, ὡς Χαμαιλέων φησὶν. εἴρηχεν 
οὕτως 

Ὥστ᾽ εἴ τις ὀρχοῖτ᾽ εὖ, ϑέαμ᾽ ἦν" νῦν δὲ δρῶσιν 

οὐδὲν. 

ἀλλ᾽ ὥσπερ δεν οὐλὴν στάδην ἑστῶτες ὠρύονται. 

ἦν γὰρ τὸ τῆς ὀρχήσεως γένος τῆς ἐν τοῖς χοροῖς εὔσγχη- 
μον τότε καὶ μεγαλοπρεπὲς χαὶ ὡσανεὶ τὰς ἐν τοῖς ὅπλ οι 
κινήσεις ἀπομιμούμενον. ὃ ὅϑεν χαὶ “Ξωχράτης ἐν τοῖς ποιή: 

Γ μασι τοὺς κάλλιστα χορεύοντας ἀρίστους τομάς εἶναι τὰ 

πολέμια λέγων οἵτως 

Οἱ δὲ χοροῖς κάλλιστα ϑεοὺς τιμῶσιν, ἄριστοι 
ἕν πολέμῳ. 

σχεδὸν γὰρ ὥσπερ ἐξοπλισία τις ἦν ἡ χορεία καὶ ἐπίδει- 
ἕξις οὐ μόνον τῆς λοιπῆς εὐταξίας, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν σω- 

μάτων ἐπιμελείας. 

ῶ 

429 20. ᾿“μηίων δὲ ὁ Θεσπιεὺς ἐν δευτέρῳ περὶ τοῦ ἐν 

“Ελικῶνε μουσείου ἄγεσθϑαί φησιν ἐν ᾿Ελικῶνε παίδων 
ὀρχήσεις μετὰ σπουδῆς, παρατιϑέμενος ἀρχαῖον ἐπί- 
γραμμα τόδε 

ἀμφότερ᾽. ὠρχεύμαν τὲ καὶ ἐν ώσαις ἐδίδασκον 
ἄνδρας. ὁ δι αὐλητὰς ἣν “νακος Φιαλεύς " 

ἀξὶ] αἰεὶ Α. τὰ τοιαῦτα ἈΒΟΡ, τὰ οπι. ὙΠ, 
028 6. ἐπιτυγχάνων» ἐπιτυγχώνον δον ΟἸΡὮ, ἣν ταὶς] ταῖς 

οηϊ. Β. σχευαῖς ΑΒ, σχηναῖς ῬΥΙ,. ὀρχοῖτ᾽ ὙΙ,. ὀρχοῖϑ» 

ΑΒΡ. εὖ, ϑέαμ᾽ ἦν] εὐθέα μην Β, οὐδὲν Β, οὐϑὲν ΡΥῚ,. 

στάδην] στάδη Β, ἀπομιμούμενον ΟΡΨΊΙ,. ἀπομιμουμένων Α, 

028 Γ. λέγων οὕτως οπι. Β. 

σϑ' εὖ 
6029 ἃ, [ἀγεσϑαι] ἄγεται Ῥ, ὀρχήσεις] ὄρχήσις Ῥ. τόδε 

οὔ. Β. Ἐρ᾽σγαηπια ἴθ Ἀπέμοϊορ. αϊαΐ, συϑοθρέαπι νο]. 1]. 

Ρ- 797. Ὑ. 1. ὠρχεύμαν ϑοιννοῖσι, Γἰονὶ ὠρχεύμην. ὩΤώσαις] 
μώσσαις Β, ; 

ὍΣ 
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εἰμὲ δὲ ἐαρ, παν “Σιαυώνιος. ἢ ῥα ϑεοῖσι 
τοῖς Σικυῶνι χαλὸν τοῦτ᾽ ἀπέχειτο γέρας. 

οὐ χαχῶς δὲ καὶ Καφησίας ὁ αὐλητὴς. ἐπιβαλλομένου τι- 

» γὸς τῶν μαϑητῶν αὐλεῖν μέγα καὶ τοῦτο μελετῶντος, πα- 
τάξας εἶπεν οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, ἀλλὰ 
ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα. ἔστι δὲ χαὶ τὰ τῶν ἀρχαίων δηΐϊμουρ- 
γῶν ἀγάλματα τῆς παλαιᾶς ὀρχήσεως λείψανα" διὸ καὶ 
συνέστη τὰ κατὰ τὴν χειρονομίαν ἐπιμελεστέρως διὰ ταύ- 
τὴν τὴν αἰτίαν. ἐζήτουν γὰρ χἀν ταύτῃ κινήσεις καλὰς 
χαὶ ἐλε ευϑερίους, ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα Ὁ παραλαμβάνοντες" καὶ 

τὰ σχήματα μετέφερον ἐντεῦϑεν εἰς τοὺς χοροὺς, ἐχ δὲ 
τῶν χορῶν. εἰς τὰς παλαίστρας. καὶ γὰρ ἐν τῇ μουσικῇ 

ὁ χὰν τῇ τῶν σωμάτων ἐπιμελείᾳ περιεποιοῦντο τὴν ἀν- 
δρείαν. χαὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις κινήσεις ἐγυμνάξοντο 

μετὰ τῆς ὠδῆς" ὅϑεν ἐκινήϑησαν αὲ καλούμεναι πυθοίχαι 
καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος τρόπος τῆς ὀρχήσεως καὶ αἱ πολλαὶ 
παρονομασίαι αὐτῶν, ὡς παρὰ Κρησὶν ὀρσίτης χαὶ ἐπι- 
κρήδιος. τὴν δ᾽ ἀπόκινον καλουμένην ὄρχησιν, ἧς μνημο- 

γεῖει Κρατῖνος ἐν Ἀξεμέσει καὶ Κηφισόδωρος ἐν ᾿“μαζόσιν 
“Ἱριστοφάνης, τ᾽ ἐν Κενταύρῳ χαὶ ἄλλοι πλείονες, ὕστερον 

μαχτρισμὸν ὠνόμασαν" ἣν καὶ πολλαὶ γυναῖχες ὠρχοῦντο, 
ἃ εἰς χαὶ μαρκτυπίας ὀνομαζομένας οἶδα. 

27. Γὰ δὲ στασιμώτερα καὶ ποικιλώτερα καὶ τὴν ὄρ- 
χησιν ἁπλουστέραν ἔχοντα καλεῖται δάκτυλοι, ἐαμβικὴ, 21ο- 
λοσσιχὴ ἐμμέλεια, κόρδαξ, σίκιννις Περσικὴ, Φρύχιος νι- 
βατισμὸς, Θρῴκιος καλαβρισμὸς, τελεσιάς" Ἰακεδονιχὴ δ᾽ 

νον, Ὅν Σ ν. 3. βαχχείδας Ὑ],. βακχίδα ΠΡ, ἢ ῥα ϑεοῖσι 

(ἀβαυθόηι8, ἦρα ϑεοῖσι Ὑ]1,. ὃς χρατεοῖσι . Υ. 4. τοῖς “Σικυῶνε 

Ῥονβοη5. ταὶ σιχυῶνε Α. τῷ σικυῶνε Ψ]., ταῖσι σιχυῶνι Ῥ. “ζαφη- 

οἷας) δου οπάπηιν υἱάθέιν Καφισίας. Οοηΐ, αα ΝΠ. Ρ, 838 ἢ, 
029 ο. ὅϑεν) ὅταν Ρ, καὶ αἱ πολλαὶ ΟΔδαιθοηυ5. ΑΡογαξ χαὸς 
παρονομαοίαιἾ παραιονομασέαι Β, ἧς... ὡς ΑΒΡΥ, τ᾽ ἐν οπι. Β. 

029. ἀ. μαρχτυπίέας ΒΡ, μαρτυπίας Ψ. μαρχυπίας 1. μαχτριοτρίας 
Οὐναῦδβ. μαχτροτυπίας δομννοῖσι, Ερίζοπις. ἰοὺς ἴοοῦ οανοί, 
ποιχιλώτερ}) ἀποιχιλώτερᾳ (να 5, Αυοὰ οτργοβδογας Πα] ΘΟα ΠΡ Ἶ5 

τὴ φίδι. γε δαγιοιας 5. ξεί. δάκτυλον ΛΟΌΡΥ. δέκτυλος ἴω. 
» ᾿ Ὺ Ἴ 

ἐσμβικὴ ΟἹ. ἐκμβικοὶ ῬῪ. ἐμμέλεια ὁπ. Ὁ, γνβιτιομὸς Ἀ, 
ἜΝ ΤῚ ι ξ ν τ᾿ ᾿ 

γιχατισμὸς ῬΨ],. νεκτισκὸς Ο᾽ δὲ δρόμο ΕΘ ΟΒΟΠΟΤΗ, τελεσιάς 

ΟΥ̓ΤΩ, τελεοειὰς δοδνν ἶσα, αἰξαϊ οχ Δ ἴὰ 40. τελέσειας 6586. 5ιι5ρῖ- 
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ἐστὶν αὕτη ὄρχησις" ἢ χρησάμενοι οἱ περὶ Πτολειαῖον 
᾿Δλέξανδρον τὸν Φιλίππου ἀδελφὸν ἀνεῖλον, ὡς ἱστορεῖ 
Μαρσύας ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν. μανιώδεις δ᾽ εἰσὶν ὀρχή- 
σεις κερνοφόρος χαὶ μόγγας χαὶ ϑερμαστρίς. ἣν δὲ καὶ 
παρὰ τοῖς ἰδιώταις ἢ καλουμένη ἄνϑεμα. ταύτην δὲ ὠρ- 

χοῦντο μετὰ λέξεως τοιαύτης μιμούμενοι καὶ λέγοντες 
Ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοε τὰ ἴα, ποῦ μοι τὰ καλὰ 

σέλινα; 

Ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα, ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα. 
παρὰ δὲ “Συρακοσίοις χαὶ χιτωνέας Αρτέμιδος ὄρχησίς τις 

ἐστὶν ἴδιος χαὶ αὔλησις. ἣν δέ τις καὺ ᾿Ιωνιχὴ ὄρχησις 

παροίνιος. καὶ τὴν ἀγγελιχὴν δὲ παρ᾽ οἶνον ἠχρίβουν ὕρ- 

χησιν. χαλεῖται δέ τις καὶ ἄλλη ὄρχησις χόσμου ἐχπύρω- 
σις, ἧς μνημονεύει Μένιππος ὁ κυνιχὸς ἐν τῷ «Συμποσίῳ. 
καὶ γελοῖαι δ᾽ εἰσὶν ὀρχήσεις ἴγδις καὶ μαχτρισμὸς ἀπόκι- 
γὸς τε χαὶ σοβὰς, ἔτι δὲ μορφεισμὸς χαὶ γλαὺξ χαὶ λέων 
ἀλφίτων τε ἐκχύσεις χαὶ χρὲ ἑῶν ἀποχοπὴ καὶ οτοιχεῖω χαὺ 
πυρρίχη. μετ᾽ αὐλῶν δὲ ὠρχοῦντο τὴν τοῦ κελευστοῦ καὶ 
τὴν καλουμένην πινακίδα. σχήματα δ᾽ ἐστὶν ὀρχήσεως ξι- 
φισμὸς. καλαϑισμὸς, καλλαβίδες, σχῶψ', σχώπευμα. ην δὲ 
ὃ σχὼψ τῶν ἀποσχοπούντων τὸ σχῆμα, ἄκραν τὴν χείρω 
ὑπὲρ τοῦ μετώπου χεχυρτωχότων. μνημονεύει «Αἰσχύλος ἐν 
Θεωροῖς 

(ΟΡ τὐ 6δὲ ἱπ ΒΡ, Ῥοβέ τελεσιάς θαι ΟἽ εἰ οριέοπιο ΠΟ ΒΌΠ ΟΠ 56- 

φυπηίυν ἀπὸ τελεσίου, πρώτου μετὰ ὅπλων ταύτην ὀρχησαμένου, αὐ 
ἧπ 1, ἱπίΠς Οὐδ: θοπι5, πὸ δαϊπιδάνογβο μεοέϊξα 111ἃ 6556. εχ 

Ρ- 030 ἃ. κερνοφόρος) χερνοφόροι ΙΒ. 

029 6. μόγγας] μίγγας Ο εἐ ορίξοπιο Ηθβοι}}}., ϑερμα- 
στρίς) ϑέρμαστρις Β. ϑερμαυστρίς 8.511. 5. ϑέρμαυστρις ΟΥ̓. 
ἄνϑεμα) ἄνϑεμα Ρ. ψογβαπὶ αἰέοσιιαν οπι. ΥΩ... ἀἀά. ΑΒῸ οἐὲ 
ορ᾽ίοπνθ ἨΘΟΒΟΠΘΙ 1τὰ δουρίαπι ποῦ μοὶ ταδὲ τὰ ῥόδα --- σέλινα. 

ἴῃ ααϊθι5. ἅ118 ποῦ μον ἀδϊοπάα 6586 υἱάϊε ὀθπβοῦ Το ηδἷ5 ἃ. 800, 

γ01. ν΄. Ρ. 158. συραχοσίοις Β, δοΓιυοθαίαν «Συραχουσίοις, 

παρ᾽ οἶνον] ϑουι οἸναέι" πάροινον. τῷ Συμποσίῳ)] τῷ ὁπι. Β,, 

029 1. σοβὰς Ο. σόβας ΡΥῚΓ,. καὶ λέων) ἐλαίων Ὁ, 

2 εἰ 
κελευστοῦ) χελεστοῦ Β. καλλαβίδες Ἀ. ΡΝ Ρ. κχολλαβίδες ( 

χαλλακίδες Κ1,. τὸ σχῆμα Ρ],. τὶ σχῆμα Υ, Αά ΑΘΒΟΒΥΙ 
ὙΘυβἢὶ γοϑροχοιιμέ συ ομῖα5 ἐπ σχωπευμότων οἱ ᾿οίίιι5. ἰὸχ. 

»» 5.27, ὃ. 



1400 14 

Καὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σχωπευμάτων. 
630 χαλλαβίδων. δ᾽ Εὔπολις ἐν Κόλαξι 

Ὁ 

Θ 

Καλλαβίδας δὲ βαίνει, 
σησαμίδας δὲ χέζει. 

ϑερμαστρὶς, ἑκατερίδες, σκοπὸς, χεὶρ καταπρηνὴς, χεὶρ 
σιμὴ, διποδισμὸς, ξύλου παράληψις, ἐπαγκωνισμὸς, κα- 
λαϑίσκος, στρόβιλος. καὶ τελεσιὰς δ᾽ ἐστὶν ὄρχησις χα- 
λουμένη, στρατιωτικὴ δ᾽ ἐστὶν αὕτη ἀπό τινος ἀνδρὸς 
Τιλεσίου λαβοῦσα τοὔνομα μεϑ᾽ ὕπλων τὸ πρῶτον αὐτὴν 
ἐχείνου ὀρχησαμένου, ὥς φησιν ᾿Ιππαγόρας ἐν τῷ πρώτῳ 
περὶ τῆς Καρχηδονίων πολιτέίας. 

28. Καλεῖται δ᾽ ἡ μὲν σατυρικὴ ὄρχησις, ὥς φησιν 
᾿Πριστοχλῆς ἐν ὀγδόῳ τῶν περὶ χορῶν, σίκιννις, χαὶ οἵ 
σάτυροι σικιννισταί. τινὲς δέ φασι “Σίκιννόν τινα βάρβα- 
ρον εὑρετὴν αὐτῆς γενέσϑαι, ἄλλοι δὲ Κρῆτα λέγουσι τὸ 
γένος εἶναι “Σἴχιννον. ὀρχησταὶ δ᾽ οἱ Κρῆτες, ὡς φησιν 
“Ἱριστόξενος. Σχάμων δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ εὑρημάτων σίχιν-- 
γιν αὐτὴν εἰρῆσϑαι ἀπὸ τοῦ σείεσϑαν" χαὶ πρῶτον ὀρ- 
χήσασϑαι τὴν σίκιννιν Θέρσιππον. πρώτη δὲ εὕρηται ἡ 
περὶ τοὺς πόδας κίνησις τῆς διὰ τῶν χειρῶν. οἱ γὰρ πα- 

λαιοὶ τοὺς πόδας μᾶλλον ἐγυμνάζοντο ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ 

τοῖς ΧυνῊγ ἑσίοις. οἱ δὲ Ἀρῆτες κυνηγετικοὶ; διὸ χαὶ πο- 

δώχεις. εἰσὶ δέ τινες οἵ χαί φασι τὴν σίκχιννιν ποιητικῶς 

ὠνομάσϑαι ἀπὸ τῆς κινήσεως, ἣν χαὶ οἱ σάτυροι ὀρχοῦν- 

030 ἃ, Ἐπρο]τἀϊ5. νουδὰθ τοροέϊε Ρ. 640 Γ. ἐν Κόλαξι] ἐν 
οι. Β., ϑερμαστρὶς, ἑκατερίδες Οαβαυθομιβ, ϑαυμαστεισεκατερί- 
δὲς Δ. ϑαυμαστρεισεκατερίδες ΒΡ, ϑαυμαστρὶς, κατερίδες Ψ1,. Ἐρίζοιιο 
}}18. σαγοέ, χεὶρ σιμὴ, διποδισμὸς ΝΘ νβῖιι5. ἴθ Ογομοβέγα, χερσὶ 
μηδιποδιομὸς ῬΨΠ,, διποδισμὸς ρναθοράθμεθιιβ Οπιΐδβ18. πιθπιοΓαξιι 
ἴπ Θρίζοιηο. καλαϑίσκος ΑΒ. καλαϑισμὸς ΡΠ, αὐτὴν ἐκεί- 
φὴν ὠρχησαμένου Ῥ., τῷ πρώτῳ] τῷ οπι. 9, 

0890 ". ᾿“ριστοκλῆς] ἱστοκλῆς Ῥ, ἐν ὑγδόῳ τῶν Ψ]|,, ἐν ηὦ 

τῶν Ῥ. ἐνητωτω Α. ἐν πρώτῳ τῶν φτοΡα Ποῦ σοιϊοοῖε Βολινν οἰ κῃ, 
σίχιννις ΟΥ̓́Ι,, σικιννὶς ἈΡ, τιν] τὸ Β, ἄλλος δὲ χρῆτα 

τὸ γένος εἶναι τον σίκιννον, ὀρχηστὰς δ᾽ Β. σίκιννιν αὐτὴν] σίκιν-- 

γὴν (510 δποίδέιμ) αὐτὴν Β. σικίννην αὐτὴν Ῥ. τὴν σίχιννιν} τὴν 

σικίννην Ῥ. τὴν σικιώνην Β.. 

030 «. οἱ καί φασι) οἵ φασι Β. τὴν σίκιννι»] τὴν σικίννην Β. 
τὴν σικιννὴν Ῥ. 

γΥ ᾧ 



14 1401 

ται ταχυτάτην οὖσαν. οὐ γὰρ ἔχεε πάϑος αὕτη ἡ ὄρχησις, 
διὸ οὐδὲ βραδύνει. συνέστηκξ δὲ καὶ σατυρικὴ πᾶσα ποίη- 
σις τὸ παλαιὸν ἐχ χορῶν, ὡς καὶ ἡ τότε τραγῳδία" διό- 
πέρ οὐδὲ ὑποκριτὰς εἶχον. τρεῖς δ᾽ εἰσὶ τῆς σχηνικῆς ποιη.-- 

ἃ σέως ὀρχήσεις, τραγικὴ, κωμικὴ, σατυριχή. ὁμοίως δὲ καὶ 
τῆς λυριχῆς ποιήσεως τρεῖς, πυρρίχη, γυμνοπαιδικὴ, ὑπορ- 
χηματικχή,. χαὶ ἔστιν ὁμοία ἡ μὲν πυρρίχη τῇ σατυριχῇ " 
ἀμφότε ραι γὰρ διὰ τά χους. πολεμικὴ δὲ δοχεῖ εἶναι ἡ πυρ- 
ρίχη. ἔνοπλοι γὰρ αὐτὴν παῖδες ὀρχοῦνται" τάχους δὲ δεῖ 
τῷ πολέμῳ εἰς τὸ διώκειν καὶ εἰς τὸ ἡττωμένους φεύγειν, 
ἵμοῦ μένειν, μηδ᾽ αἰδεῖσϑαν κακοὺς εἶναι. ἢ δὲ γυμνο- 

6 παιδικὴ παρεμφερής ἐστι τῇ τραγιχῇ ὀρχήσει, ἥτις ἐμμέ- 
λεια καλεῖται" ἐν ἑκατέρᾳ δὲ ὁρᾶται τὸ βαρὺ καὶ σεμνόν. 
ἢ δ᾽ ὑπορχηματικὴ τῇ κωμιχῇ οἰχειοῦται » ἥτις καλεῖται 
κόρδαξ' παιγνιώδεις δ᾽ εἰσὶν ἀμφότεραι. 

29, "Αριστόξενος, δέ φησι τὴν πυρρίχην ἀπὸ Πυρρί.- 
χου, «Τάκωνος τὸ γένος, τὴν προσηγορίαν λαβεῖν: “ὦ- 
κωγνιχὸν δ᾽ εἶναι μέχρι καὶ νῦν ὄνομα τὸν Πύρριχον. ἐμ- 
φανίζει δ᾽ ἡ ὄρχησις πολεμικὴ οὖσα ὡς «“]ακχεδωιμονίου 

τὸ εὕρημα. πολεμικοὶ δ᾽ εἰσὶν οἱ “άχωγες, ὧν χαὶ οἱ 
υἱοὶ τὰ ἐμβατήρια μέλη ἀναλαμβάνουσιν, ἅπερ χαὶ ἐνό- 
πλιὰ χαλεῖται. χαὶ αὐτοὶ δ᾽ οἱ “Ἰάκωνες ἐν τοῖς πολέμοις 

τὰ Τυρταίου ποιήματα ἀπομνημονεύοντες ἔρρυϑμον κίνησιν 
ποιοῦνται. Φιλόχορος δέ φησι χρατήσαντας “1αχεδαιιιονίους 
Μεσσηνίων διὰ τὴν Τυρταίου στρατηγίαν ἐν ταῖς στρατείαις 
ἔϑος ποιήσασϑαι, ἂν δειπνοποιήσωνται, χαὶ παιωγνίσωσιν, 

ἄδειν καϑ᾽ ἕνα Τυρταίου" κρίνειν δὲ τὸν πολέμαρχον καὶ 

βραδύνει ΑῸ δὲ δριίοπι ΠΟ βοῖ ι, ἀναδύνεε ΡΤ, 
090 ἃ. δοκεῖ οι. 3. ἡττωμένους] ἡττομένους Ῥ. φεύγειν -αὸ 

εἶναι) Εἰχ ὁγᾶοα!ο ΘΙ ΡΠ ἀρὰ ΠΘροάοίιηιν 1, δ0. αὶ κακὺς 6δ5ί. 
μηδ᾽ αἰδεῖοϑαι ΟΥ̓]... μηδὲ δεῖσθαι ΑΒΡ, 

080 6. τραγικῇ ὀρχήσει!) ὀρχήσει οἵα. Β.. λάκωνος ΛΒΟΡΥ. 
ποῦ λάχωνος 1. οὔοα αἀά. ΔΒ].,. ον. ΒΥ. ὡς λακεδαιμονίου 

ΛΒΡΥ. ὅτι λαχεδαιμονίων ΟἹ], δὲ ορίζοινα ΗΘ ΒΟ 6111, 

690 {. ὧν καὶ] ὡς Βὶ Οπιῖβδο καὶ. οἱ υἱοὶ ΒΟ. οἱ οπι. ΗὟ ",. 
πολέμοις} πολεμίοις Β. ἔρρυϑμον)] ἔνρυϑμον ΡΥ]. εὐρυ- 

ϑιον Ο οἐ Βαβ8:1. ἔϑος δειπνοποιουμένοις καὶ παιανίζουσε (, 

παιωνίσωοιν Δ, παιονίοσωοιν ΤΥ, παιανίσωοιν (1... παιανήσωσιν ἢ. 
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6031 ἄϑλον διδόναι τῷ νυκῶντι χρέας. ἡ δὲ πυρρίχη πᾶρα μὲν 
τοῖς, ἄλλοις “Ἕλλησιν οὐκ ἔτι παραμένει" καὶ ἐχλιπούσης δὲ 
αὐτῆς συμβέβηκε τοὺς πολέμους καταλυϑῆναι. παρὰ μό- 

ψοις δὲ “Ἰαχεδαιμονίοις διαμένει, προγύμνασμα οὐσα τοῦ 
πολέμου" ἐχμανϑαάνουσί τὲ πάντες ἐν τῇ -Σπάρτῃ ἀπὸ 
πέντε ἐτῶν πυρριχίζειν. ἢ δὲ χαϑ'᾽ ἡμᾶς πυρρίχη Διονυ- 

σιαχή τις εἰναι δοχεῖ, ἐπιειχεστέρα οὐσα τῆς ἀρχαίας. 
ἔγουσι γὰρ οἱ ὑρχούμενοι ϑύρσους ἀντὶ δοράτων, προΐενται 
δ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλους καὶ νάρϑηχκας καὶ λαμπάδας φέρουσιν" 

» ὀρχοῦνταί τὲ τὰ περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὰ περὶ τοὺς ᾿ν- 
δοὺς, ἔτι δὲ τὰ περὶ τὸν ΠΠενϑέα. ταχτέον δ᾽ ἐπὶ τῆς 
πυρρίχης τὰ χάλλιστα μέλη καὶ τοὺς ὀρϑίους ῥυϑμούς. 

950. ἼῬοικε δὲ ἡ γυμνοπαιδικὴ τῇ “καλουμένῃ ἀναπάλῃ 

σιωρὰ τοῖς παλαιοῖς. γυμνοὶ γὰρ ὀρχοῦνται οἱ παῖδες πάν- 
τες, ἐρρύϑιους φοράς τινας ἀποτέμνοντες χαὶ σχήματά 
τινα τῶν χειρῶν χατὰ τὸ ἁπαλόν" ὥστ᾽ ἐμφαίνειν νϑεώ- 
ρημά τι τῆς παλαίστρας χαὶ τοῦ παγκρατίου, χινοῦντες 
ἐρρύϑμως τοὺς πόδας. τρύποι δ᾽ αὐτῆς οἵ τε σχοφορικοὶ 

χαὶ οἱ βαχχικοὶ, ὥστε χαὶ τὴν ὄρχησιν ταύτην εἰς τὸν 
ς Διόνυσον ἀναφέρεσϑαι. ““ριστόξενος δέ φησιν ὡς οἱ πα- 

λαιοὶ γυμναζόμενοι πρῶτον ἐν τῇ γυμνοπαιδιχῇ εἰς τὴν 
πυρρίχην ἐχώρουν πρὸ τοῦ εἰσιέναι εἰς τὸ ϑέατρον. κα-' 
λεῖται δ᾽ ἡ πυρρίχη χαὶ “χειρονομία. ἡ δ᾽ ὑπορχηματιχή 

ἔστιν ἐν ἡ ἄδων ὁ χορὸς ὀρχεῖται. φησὶ γοῦν ὃ Βαχχυλίδης 

Οὐχ ἕδρας ἔργον οὐδ᾽ ἀμβολᾶς. 
καὶ Πίνδαρος δέ φησι 

«Ἱάκαινα μὲν παρϑένων ἐγέλα. 
ὀρχοῦνται δὲ ταύτην παρὰ τῷ “Πινδάρῳ οἱ “άχκωνες" χαὶ 

Οϑ1 ἃ, παρὸ καὶ οἱ πόλεμοι κατελύθησαν Ὁ. ἐκλιπούσης ΑΒ, 
ἐχλειπούοης ῬΥΤ,, διαμένεν 1,. παραμένει ΒΥ, 

091 ". ἔτι δὲ] Τοροθδΐυν ἔτι τε. ταχτέον --- ῥυϑιμούς οπι, Ὁ. 
ὀρϑίους) ὀρϑοίους Δ. ἐρρύϑμους} ἐνρύϑμους ἈΡ.. εὐρύϑμους ΟΥ̓Τ,. 

ἀποτέμνοντες) ἀποτελοῦντες αὐ ϑωμώνς νόρίης ἰπ Ὁ. ἁπιλόν) 
ἄπαλον ϑοἣνν οἷ. ϑεώρημά τι] ϑεωρήμκατά τινα Β.. ἐρρύϑιμως] 
Διο οθαξαι εὐρύϑμως. εἰδνρύϑμως υἱάοίμν 6586 τι (.“ δοιιν οἰ σὰ. 
οἵ τὲ αἀά, 1,. οπι. ΒΥ, ϑαχαμυριαθι Ο οεἐ ἐροπιο ἘΟΘ ΒΟ 6] 1], 
ὠσκοφορικοὶ Δ. ὡς κοφοροικοὶ Ῥ᾽ ὀσχοφορικοὶ 1.. οἱσχοφορικοὶ λω 

Ο1 ο. χαὺ Πίνδαρος) Ἐπ. 78, ρ. 6038. τῷ “ινδάρῳ] τῷ οἱ. Β, 
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ἔστιν ὑπορχηματιχὴ ὄρχησις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. βέλ- 
ἃ τιστοι δ᾽ εἰσὶ τῶν τρόπων οἵτινες καὶ ὀρχοῦνται. εἰσὶ δὲ 

οἵδε, προσοδιακοὶ, ἀποστολιχοὶ. οὗτοι δὲ χαὶ παρϑένιοι 

καλοῦνται, καὶ οἱ τούτοις ὕμοιοι. τὸν γὰρ ὕμνον οἱ μὲν 
ὠρχοῦντο, οἱ δὲ οὐκ ὠρχοῦντο" 1) τοὺς εἰς ᾿Αφροδίτην 

χαὶ Διόνυσον, καὶ τὸν παιᾶνα δὲ, ὁτὲ μὲν, ὁτὲ δὲ οὔ. εἰσὶ 
δὲ χαὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις, ὥσπερ καὶ παρὰ τοῖς “Ε2- 
λησι, σπουδαῖαι καὶ φαῦλαι ὀρχήσεις. ὁ μὲν χόρδαξ παρ᾽ 
“βλλησι φορτικὸς, ἡ δ᾽ ἐμμέλειω απβμδαίῥάς καϑάπερ καὶ 
ἢ “παρὰ “ρχάσι κίδαρις, παρὰ “ιαυωνίοις. τὲ ὁ ἀλητήρ. 
οὕτως δὲ χαὶ ἐν ᾿Ἰϑάχῃ καλεῖται ἀλητὴρ. ὡς “Δριστόξενος 

ὁ ἱστορεῖ ἐν πρώτῳ συγχρίσεων. καὶ περὲὸ μὲν ὀρχήσεως 
τοσαῦτα μοι ἐπὶ τοῦ παρόντος λέλεχται. 5 

91, Τὸ δὲ παλαιὸν ἐτηρεῖτο περὶ τὴν μουσικὴν τὸ κα- 
λὸν. καὶ πάντ᾽ εἶχε χατὰ τὴν τέχνην τὸν οἰχεῖον αὐτοῖς 
κόσμον. διόπερ σαν ἴδιοι καϑ᾽ ἑκάστην ἁρμονίαν αὐλοὶ 
χαὶ ἑχάστοις αὐλητῶν ὑπῆρχον αὐλοὶ ἑκάστῃ ἁρμονίῳ 
πρόσφοροι ἐν τοῖς ἀ; ὥσι. ἀρόνομος δ᾽ ὁ θηβαῖος πρῶ - 
τος ηὔλησεν. ἀπὸ τῶν αὐλῶν τὰς ἁρμονίας. γὺν δὲ εἰκῇ 

χαὶ ἀλόγως ἅπτονται τῆς μουσικῆς. χαὶ πάλαι μιὲν τὸ παρὰ 

ἢ τοῖς ὄχλοις εὐδοκιμεῖν σημεῖον ἢν κακοτεχνίαρ. ὅϑεν καὶ 
᾿᾿σωπόδωρος ὃ Φλιάσιος χροταλιξομένου ποτέ τινος τῶν 

αὐλητῶν διατρίβων αὐτὸς ἔτι ἐν τῷ ὑποσκηνίῳ » ἵ τοῦτ᾽ ; 

(εἶπεν) δῆλον ὅτι μέγα κακὸν γέγονεν"“ ὡς οὐχ ὧν ἄλλως 
ἐν τοῖς πολλοῖς εὐδοχιμήσαντος. οἶδα δέ τινας τοῦϑ' ἱστο- 

ρήσαντας ὡς ᾿Αντιγενίδου εἰπόντος. καὶ οἱ χαϑ' ἡμᾶς δὲ 
τέλος ποιοῦνται τῆς τέχνης τὴν παρὰ τοῖς ϑεάτροις δὐη- 

ὄρχησις ὁπ, Β, 

ΟὉ1 ἃ, προσοδιακοὶ] δου οΡαΐαν προσῳδιακοὶ, ἀποστολιχοὺ 

ὁπ, Β. τὸν γὰρ ὕμνον --- ἢ τοὺς ἀὐᾷ, ΑΒ], οὐ οοᾶοχ Ἐανποβία- 
ἢτι5. ἴῃ Β0Π 6415. Οὐπαιθοηΐ, οἰ. ΡΥ. ἢ τοὺς ΔΒ οἐ Βανηρϑῖα- 
15. χαὺ τοὺς 1. παιᾶνα δὲ Α. ΛΑνοταί δὲ, ὁτὲ 15 ΟΠ νν εἰ σῃ.. 
οἄήπο. ὅτε ΡΥ͂Ϊ,. τοῖς βαρβάροις] τοῖς οἴῃ. ΒΒ, παρὰ τοῖς 

“Ἐλλησι] παρ᾽ ἕλλησι Β. ᾿Αριστόξενος ἱστορεῖ) ἱοτορεῖ ἀριστόξενος Β. 

Ο81 6. λέλεχται ον. Β.. ἀπὸ τῶν αὐλῶν] ὑπὸ τῶν «αὐλῶν Ὁ, 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν αὐλῶν (αδαυθοπαβ. [Ὰ6ὴὶ τὰς τρεῖς ἁρμονίας. 

081 ἔ, οἶδα δέ τινας οι. Β. ᾿ΑΙντιγενίδου] Ἐονία556. ριδρβέδε 

᾿Αντιγενείδου. Οοπΐ. δὰ ν΄. ρ. 131 Β. ποιοῦντι.) ποιοῦντες Ἐ.. 
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632 μερίαν. διόπερ ᾿“ριστόξενος ἐν τοῖς συμμίχτοις συμποτι- 
χοῖς ᾿ "Ὅμοιον (φησὶ) ποιοῦμεν Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τῷ 

Τυρσηνικῷ κόλπῳ χκατοιχοῦσιν. οἷς συνέβη τὰ μὲν ἐξ ἀρ- 
χῆς “Ἕλλησιν οὖσιν ἐχβεβαρβαρῶσϑαι , Τυρρηνοῖς ἢ Ῥω- 
μαίοις γεγονόσι, χαὶ τήν τὲ φωνὴν μεταβεβληκέναι τά τε 
λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν τε μίαν τινὰ αὐτοὺς τῶν. 
ἑορτῶν τῶν “Ελληνιχῶν ἔτι χαὶ νῦν, ἐν ἡ συνιόντες ἀνα- 

μιμνήσκονται τῶν ἀρχαίων ἐχείνων ὀνομάτων τὲ χαὶ νο- 
Β μίμων, καὶ ἀπολοφρυράμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀποδαχρίύ- 

σαντὲς ἀπέρχονται. οὕτω δὴ οὐν, φησὶ, καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ 
χαὶ τὰ ϑέατρα ἐχβεβαρβάρωται καὶ εἰς μεγάλην διαφϑυ- 

ρὰν προελήλυϑεν ἡ πάνδημος αὕτη μουσικὴ» καϑ᾽ αὖ- 

τοὺς γενόμενοι ὀλίγοι ἀναμιμνησκόμεϑα οἵα ἣν ἡ μου- 

σική.“ ταῦτα μὲν ὁ ᾿“ριστόξενος. 
39, Κἀμοὶ δὲ διὰ τοῦτο φαίνεται φιλοσοφητέον εἶναι 

περὶ μουσιχῆς. χαὶ γὰρ Πυϑαγόρας ὁ “Σάμιος, τηλικαύ- 
την δόξαν ἔχων ἐπὶ φιλοσοφίᾳ, καταφανής ἐστιν ἐχ πολ- 

ο λῶν οὐ παρέργως ἁψάμενος μουσικῆς " ὅς γε καὶ τὴν τοῦ 
παντὸς οὐσίαν διὰ μουσικῆς ἀποφαίνει συγκειμένην. τὸ δὲ 
ὅλον ἔοιχεν ἡ παλαιὰ τῶν ᾿Ἑλλήνων “σοφία τῇ μουσικῇ 

μάλιστα εἶναι δεδομένη. καὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν ϑεῶν 
᾿Ἵπόλλωνα, τῶν δὲ ἡμιϑέων ᾿θρφέα μουσιχώτατον καὶ σο- 
φώτατον ἔχρινον" χαὶ πάντας τοὺς χρωμένους τῇ τέχνῃ 
ταύτῃ σοφιστὰς ἀπεχάλουν, ὥσπερ καὶ «Αἰσχύλος ἐποίησεν 

Εἴτ᾽ οὖν “σοφιστὴς χαλὰ παραπαίων χέλυν. 

ὅτι δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν οἰχειύτατα διέχειντο οἱ ἀρχαῖοι 
ἃ δῆλον χαὶ ἐξ “Ομήρου" ὃς διὰ τὸ μεμελοποιηχέναι πᾶσαν 
ἑαυτοῦ τὴν ποίησιν ἀφροντιστὶ τοὺς πολλοὶς ἀχεφάλους 
ποιεῖ στίχους χαὶ λαγαροὺς, ἔτει δὲ μειούρους. «Ξενοιράνης 
δὲ χαὶ Σόλων καὶ Θέογνις καὶ Φωκυλίδης, ἔτε δὲ Π1ε- 

032 ἃ, “Ποσειδωνιάταις] ποοσιδωνιάταις Β. Τυρσηνιχῷ} Τυρ- 

ρηγικῷ Ὁ, καὶ ἀπολοφυράμενοι ΑΒ. ἀπολοφυρόμενοι δὲ ΡΥ͂Τ,, 

032 ". οὕτω δὴ οἱ Βεχυρηεῖα. ἢν. Ο, φησὶ) φαοὶ Α. 
εἰς Β, δολιθοναίον ἐς, διαφϑορὰν Οαδδυθοπι8, διαφορὰν ΡΥ]. 

ὀλίγοι) ὀλίγα Β.. ἀναμιμνηοχώμεθα Ἁ. 

032 ο. εἶναι δεδομένη] δεδόσθαι Ὁ, οἰκειότατα] οἰκειότητα Δ. 

οἱ ἀρχεῶοι οἱι, Β., 

092 ἀ. ἑαυτοῦ] αὐτοῦ ΒΒ. ποιεῖ} ποιεῖν Β, 
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οίἰανδρος ὁ Κορίνϑιος ἐλεγειοποιὸς, καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ 
προσάγοντες πρὸς τὰ ποιήματα μελῳδίαν, ἐχπονοῦσι τοὺς 
στίχους τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τῇ τάξει τῶν μέτρων, καὶ σχο- 

ποῦσιν ὅπως αὐτῶν μηδεὶς ἀκέφαλος ἔσται μήτε λαγαρὸς 

ε μήτε μείουρος. ἀκέφαλοι δέ εἰσιν οἱ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὴν 
χωλότητα ἔχοντες 

᾿Επειδὴ νῆάς τε χαὶ Ἑλλήσποντον Ἱ ἵχοντο. 

᾿Επίτονος τετάνυστο βοὸς ἰφι κταμένοιο. 

λαγαροὺ δὲ οἱ ἐν μέσῳ. οἷον 

«ἄϊψα δ᾽ ἄρ᾽ “«Αἰγείαν υἱὸν φίλον ᾿Α4γχίσαο. 
Τῶν αὐϑ' ἡγείσϑην ̓ ἀσχληπιοῦ δύο παῖδες. 

μείουροι δέ εἰσιν οἱ ἐπὶ τῆς ἐκβολῆς. οἷον 
ἔ Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ὅπως ἴδον αἴολον ὄφιν. 

Καλὴ Κασσιέπεια ϑεοῖς δέμας ἐοικυῖα." 
Τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσχὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ἤϊα. 

33, Διιτήρησαν δὲ μάλιστα τῶν ᾿Ἑλλήνων “1ακχεδαι- 
μόνιοι τὴν μουσικὴν, πλείστῃ αὐτῇ χρώμενοι" καὶ συχνοὶ 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐγένοντο μελῶν ποιηταί. τηροῦσε δὲ καὶ νῦν 
τὰς ἀρχαίας ὠδὰς ἐπιμελῶς, πολυμαϑεῖς τὲ εἰς ταύτας 

638 εἰσὶ χαὶ ἀκριβεῖς. ὅϑεν καὶ Πρατίνας φησὶ 
“Ἰάχων ὁ τέττιξ, εὔτυχος εἰς χορόν. 

διὸ χαὶ οἱ ποιηταὶ διετέλουν βοῦν γον ύο οὕτως τὰς 

ὠδὰς ,ΤΓλυχυτάτων πρύτανιν ὕμνων." καὶ οΜέλεα μελιπτέ- 

μηδεὶς Β, μηϑεὶς ΡΥ͂Τ,, 

032 6. ᾿Επειδὴ] Πα. ψ, 2. ᾿Επίτονος] Οοπῇἤαέα5 οχ Ὁ γ88, μν 

423. (ἐπίτονος βέβλητο βοὸς δινοῖο τετευχώς) εοἐ ΠΙαά, γ, 370. (ἢ οὗ 
ῥῆξεν ἱμᾶντα βοὸς ἴφι χταμένοιο). οἷον οἵη. Β, ᾿Αγχίσαο] ἀγ-- 

χίσεο Β. Τῶν αὖθ᾽} 1184. β, 791. ἡγείσϑην Δ. ἡγήσϑην 

ΡΥΙ,. οἷον ὁπι. Β. 
032 , Τρῶες) 1114, μ, 208. Καλὴ] Β΄μν}}15. οϑέ Ποπιοιὶ 

ὙΘΙΒι15 ἢ], 9, 800. χαλὴ ΜΚαστιάνειρα δέμας εἰκυῖα ϑεῆσι. 

Τοῦ φέρον] Οάν55. ., 212. δὲ μάλιστα ΑΒ, δὲ καὶ μάλιοτα ῬΥ͂1],. 

πλείστη ἈΌ, πλέϊοτοι ΒΡ. πλεῖστον Χ}.. τηροῦσι δὲ] 1.6- 

δεοθδέιν τηροῦσέ γε, 

093. ἃ. εὔτυχος ΑΟΌ. δὲ ορίζοπις ΠΟ βο οἸ, εὔτυχος ΡΥ͂Τ,. 
διὸ χαὶ -- Ἡουσᾶν ον. Ο. Θυδο βοαᾳιυππίαν γαρηιθπία ἄυ0, 

διπὲ ΓΟγίασϑθο ἈΪπάδυϊ, ὕμνων δαἀᾷ, 1.. ὑμῶν ΑΒ. οπἱι. ΒΥ. 
μελιπτέρωτα Δ. μελιηπτέρωτα ῬΨΤ,. μέλι πτερωτὰ Β΄, ϑογίθοπάμπμπι νἱσ 

ἀρίυν Πέλεα πτερωτὰ Πϊοιοᾶν. (αδαιθοπαβ Ἰοσεθαξ καὶ μέλεα, Μέλη 
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θωτα Ιουσῶν.““ ἀπὸ γάρ. τῆς τοῦ . βίου σωφροσύνης 

χαὶ αὐστηρίας μετέβαινον ἀσμένως. ἐπὶ μι μουσικὴν, ἐχού- 
σης τὸ κηλ ητικὸν τῆς ἐπιστήμης. εἰχότως οὖν ἐγίνετο χαί- 
ρειν τοὺς ἀχροωμένους" ἐχάλουν δὲ καὶ χορηγοὺς, ὥς φη- 

σιν ὁ Βυζάντιος Δημήτριος ἐν τετάρτῳ περὶ ποιημάτων, 
οὐχ ὥσπερ νῦν τοὺς μισϑουμένους τοὺς χοροὺς , ἀλλὰ τοὺς 
καϑηγουμένους τοῦ χοροῦ, καϑάπερ αὐτὸ τοὔνομα σημαί- 
γει" χαὶ τὸ χρηστομουσεῖν χαὶ μὴ παραβαίνειν τοὺς ἀρ- 
χαίους τῆς μουσικῆς γόμους. συνέβαινε δὲ τὸ μὲν παλιιὸν 
φιλομουσεῖν τοὺς “Ἑλληνας" μετὰ δὲ ταῦτα “γενομένης ἀτα- 

ξίας, καταγηρασάντων σχεδὸν ἁπάντων τῶν ἀρχαίων γο- 
μίμων, ἢ τε προαίρεσις αὕτη κατελύϑη καὶ τρόποι μου- 
σικῆς φαῦλοι χατεδείχϑησαν, οἷς ἕχαστος τῶν χρωμένων 

ἀντὶ μὲν πρᾳότητος περιεποιεῖτο μαλακίαν, ἀντὶ δὲ σω- 
φροσύνης ἀκολασίαν καὶ ἄνεσιν. ἔσται δ᾽ ἴσως τοῦτο μᾶλ- 
λον καὶ ἐπὶ πλέον προαχϑήσεται, ἐὰν μή τις ἀγάγῃ πά- 
λὲν εἰς τὸ συμφανὲς τὴν πάτριον μουσιχήν. τὸ παλαιὸν 
γὰρ χαὶ τῶν ἡρώων τὰς πράξεις καὶ τῶν ϑεῶν τοὺς 
ὕμνους δι᾿ ᾧδὴῆς ἐποιοῦντο. “Ὅμηρος γοῦν φησιν ἐπ᾿ ᾿4χιλ- 
λέως, ειδε δ᾽ ἄρα χλέα ἀνδρῶν ἡρώων." χαὶ τὸν Φή- 
μιον δέ φησιν ὅτι 

πολλὰ βροτῶν ϑελχτήρια οἶδεν, 
ἔργ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε; τά τὲ κλείουσιν ἀοιδοί. 

τὸ δὲ ἔϑος τοῦτο καὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐσώζετο, ὥς 

φησι Δείνων ἐν τοῖς “Περσικοῖς. τὴν γοῦν Κύρου τοῦ πρώ- 
του ἀνδρείαν χαὶ. τὸν μέλλοντα πόλεμον ἔσεσϑαι πρὸς 

᾿Τστυάγην προείδοντο οἱ ᾧδοί. »Ὅτε γὰρ (φησὶν) ἡγήσατο 
τὴν εἰς Πέρσας. ἀποδημίαν ὁ Κῦρος" ἐγεγόνει δ᾽ αὐτοῦ 
πρύτερον ἐπὶ τῶν ῥαβδοφόρων, εἰϑ᾽ ὕστερον ἐπὶ τῶν 

πτερωτὰ ΠΙουσᾶν. ΔΙουσὰν Οαδαιθοηι5. μοῦσαν ΑΒΡΥ.. 
χηλητιχὸν} κηλυτικὸν Β, 

033. ". ποιημάτων) ἸμοΘθαξυν ποιήματος, μισϑουμένοις ΑΒΟΙ. 

μισϑωμένους Ψ],. Ῥοβέ τοὔνομα σημαίνει ῬοΥκὶς Ο ἦν δὲ αὐτοῖς 

χαὶ τὸ χρηστομουσεῖν ---, χαταγηρασόντων ἴω. καὶ γηραοσάντων ΡΥ, 

033 ς. ἄειδε] Πιαά4, ., 189. δ᾽ ὥρα κλέκ] δ᾽ ἡρακλέα "Ρ. 

ἡρώων --- ἔργ᾽ ἀνδρῶν οπι. Ρ, Πολλὰ βροτῶν) Οάν88.α, 957. 
0838 ἃ. ΦΖείνων)] δου οθδίαΓ “Ζίένων. τοῖς Περσικοῖς) τοῖς 

οἱ), Ὦ, 

ἊΣ 
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ὁπλόφόρων, “χαὺ ἀπῆλϑεν" εὐωχουμένου οὖν τοῦ ᾿“στυά- 
γόυς μετὰ τῶν φίλων » τότε ᾿4γγάρης ὄνομα, οὗτος δ᾽ ἣν 
τῶν ὠδῶν ὁ ἐνδοξότατος, ἦδεν εἰσχληϑεὶς τά τε ἄλλα τῶν 

8 εἰϑισμένων χαὶ τὸ ἔσχατον. εἶπεν ὡς ἀφεῖται ἐίς τὸ ἕλος 

ϑηρίον μέγα, ϑρασύτερον ὑὸς ἀγρίου" ὃ ἂν χυριεύσῃ τῶν 
χκαϑ᾽ αὑτὸν τύπων, πολλοῖς μετ᾽ ὀλίγον ῥᾳδίως μαχεῖ 
ται. ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿Πστυάγους, ποῖον ϑηρίον; ἔφη Κῦ- 

ρον τὸν Πέρσην. ψομίσας οὖν μμόνς αὐτὸν ὑπωπτευχέναι 
καὶ μεταπεμπόμενος οὐδὲν ὥνησεν." 

384. ᾿Εγὼ δὲ ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν περὶ μουσικῆς, αὐὖ- 
λῶν ἀκούων βόμβου, καταπαύσω τὸ 76 τὰ ἐχ 
Φιλαύλου Φιλεταίρου ἐπειπὼν 

Ὦ Ζεῦ, καλόν γ᾽ ἔστ᾽ ἀποϑανεῖν αὐλούμενον. 
ἔ τούτοις ἐν “Ἵιδου γὰρ μόνοις ἐξουσία 

ἀφροδισιάζειν ἐστίν. οἱ δὲ τοὺς τρύπους 
ῥυπαροὺς ἔχοντες μουσικῆς ἀπειρίᾳ 
εἰς τὸν πίϑον φέρουσι τὸν τετρημένον." 

μετὰ δὲ ταῦτα ζητήσεως γενομένης περὶ σαμβύκης, ἔφη 

ὃ ΜΜασούριος ὀξύφϑογγον εἰναι μουσικὸν ὄργανον τὴν 
σαμβύκην, διειλέχϑαι τε περὶ αὐτοῦ Εὐφορίωνα τὸν ἐπο-- 
ποιὸν ἐν τῷ περὶ Ισϑμίων, χρῆσϑαι φήσας αὐτῷ Παρ- 
ϑους χαὶ Τρωγλοδύτας,, τέ τραχύρδῳ ὄντε" ἱστορεῖν δὲ 

634 τοῦτο Πυϑαγόραν ἐν τῷ περὶ τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης: 

χαλεῖται δέ τι χαὶ τῶν πολιορπητιχῶν ὀργάνων σαμβύκη, 
οὗ τό τε σχῆμα καὶ τὴν χατασχευὴν ἀποδείχνυσι Ιβίτων 

ἐν τῷ πρὸς ᾿΄ἄτταλον περὶ ὀργάνων. χαὶ ᾿ἀνδρέας ὁ 11α- 
γορμίτης ἕν τῷ τριακοστῷ τρίτῳ τῶν “Σικελικῶν τῶν κα- 

0338 ε, τὸ ἕλος ΡΨ]... τὸ ἔλεος ΑΒ, τοὺς ἕλληνας Ὁ. ἀγρίου) 

ἄγριον Β. ὀλίγον Δ. ὀλίγων ΡΥΙ.. καὶ μεταπεμπόμενος ὁπ), Ο, 

οὐδὲν] ὅμως οὐδὲν Ὁ. ὦνησεν ΑΒΟ, ἤνυσεν ῬΨῚ,, 
Ῥμιηοθέδονι νυ. 1. ἔστ᾽ ΙΔ σο 505 ρ. 937. δουθοθαίαν ἐστὶν: ααρᾷ {π| 
Ριοθδς γὲ ἀοΙθ 1. 

ο9 9 ΓΝ. ὃ. πέϑον»] πύϑον Β. ΛΙασούριος] ϑογΒοθαΐαν 27ασ-- 
σούριος, μανασσοΐριος δ. τὸν ἐποποιὸν) ΠΟ σοΡαέαι τὸν αὐτὸν ἐπο- 
ποιὸν. Βαρπουῖοι δ Τοοιπὶ (Ρ. 83. ΔΙοῖο!κ,) οἷ, Ὁ. 
Ἰσθμίων ῬΥῚ,. ἴσμων Α. ἰομῶν Ἡ, 

094 ἃ, ἱστορεῖ δὲ τοῦτο πυϑαγόρας Β. σαμβύχη -τ-α περὶ ὁργά-: 
γων ΟἿ. Ἀ᾿,- ίνων) ψιάο Βιέομομν ἴῃ οοἰ]οοίίομο. Ραγὶβίηα 
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τὰ πόλιν, ὡς ἀπὸ δύο ὄνων προσάγοιτο τοῖς τῶν ἐναν- 
τίων τὲ εἔχεσι" καλεῖσϑαί τε σαμβύκην, ἐπειδὴ, ὅταν ἐξαρϑῇ, 
γίνεται σχῆμα γεὼς καὶ κλίμαχος ἑνοποιούμενον, ὅμοιον 

Ὁ δέ τί ἐστι χαὶ τὸ τῆς “σαμβύκης. Μόσχος δ᾽ ἐν πρώτῳ 

Μηχανιχῶν “ῬΡωμαϊχὸν εἶναι λέγει τὸ μηχάνημα καὶ ᾿Ηγα- 

χλείδην τὸν Ταραντῖνον εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ εἶδος. Πολύϑιος 
δ᾽ ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἱστοριῶν ,,Μάρχελλος (φησὶ) δυσχοη- 
στούμενος ἐν τῇ «Συρακουσῶν πολιορκίᾳ ὑπὸ τῶν ᾿4ρχι- 
μήδους χατασχευασμάτων ἔλεγε ταῖς μὲν ναυσὶν αὑτοῦ κυα- 
ϑίζειν ἐκ ϑαλάσσης “Αρχιμήδην, τὰς δὲ σαμβύκας ἐκ 

ζομένας ὥσπερ ἐκ πότου μετ᾽ αἰσχύνης ἐχπεπτωχέναι." 

85. Εἰπόντος δ᾽ ἐπὶ τούτοις «Αἰμιλιανοῦ, ᾿Αλλὰ μὴν, 

εὦ ἑταῖρε Μασούριε, πολλάκις χαὶ αὐτὸς ἕν ἑγνοίᾳ γίνο- 

μαι, μουσικῆς ὧν ἐραστὴς, περὶ τῆς μαγάδιδος χαλουμξ- 

γῆς», πότερον αὐλῶν εἶδος ἢ κιϑάρας ἐστίν. ὁ μὲν γὰρ ἥδι- 
στος ΑΙναχρέων λέγει που 

ἱβάλλω δ᾽ εἴχοσι 

χορδαῖσιν μάγαδιν ἔχων, 
ὠ «“Πεύκασπι" σὺ δ᾽ ἡβᾷς. 

ἼἬἤων δ᾽ ὃ Χῖος ἐν ᾿Ομφάλῃ ὡς περὶ αὐλῶν λέγει διὰ 
τούτων 

Ἱυδὸς τὲ μάγαδις αὐλὸς ἡγείσϑω βοῆς. 
ὑπὲρ ἐξηγούμενος ἰαμβεῖον ᾿Αρίσταρχος ὁ γραμματικὺς, ὃν 
μάντιν ἐχάλενι Παναίτιος ὁ ᾿Ῥύδιος φιλόσοφος, διὰ τὸ ῥᾳ- 

ἃ δίως καταμαντεύεσϑαι τῆς τῶν ποιημάτων διανοίας, γένος 

Μακιοπιδεϊσοσαπι ἢ. 110, ὄνων] νεῶν ΤυἸΡ5188. καλεϊοϑαί τε] 
καλεῖσθαι δὲ ΒΒ, ἐπειδὴ) ἐπεὶ (Ὁ, ἑνοποιούμενον 1. ἕν ποιού- 

μένον ὈΨ, ἑνοποιουμένων Ὁ. 

084 υ. Πολύβιος] Ὗο]. 1Π. Ρ. 21. τῇ οἱ τῶν ἱστοριῶν οῃϊ. Β, 

αὑτοῦ] ΝΡ ἀΐων αὐτοῦ, ὥσπερ ἃἀά, ΡΙ,, οὐ. Υ, 
ἐκ πότου) ἐχσπόνδους ῬΟΙν 5, 

094. ο, Πασούριε] δον θεθαίαν Π]ασσούριε. μανσσούγιε Β. 
Απδογθοπεῖβ {ρα πλοία. γοροίε ν., 03 ο. χορὸ σιν] δοιῖθο- 

θνάαζα χουδαῖσι. μάγαδιν} μάγαδιν ὃχ Απδούδοπέρ πιθθιοναξ θο]- 

ἴχχ Εν, ΟἹ. οοάϊοιθυβ ἱπέου μώγαδιν, μαγάδιν, μαγάδην Παρσξααπεϊ- 
Ῥ5.γ ἀπιόν ἢν ΡΟβέθαμι ἢλ ἃ πη ΘΕΓῸ ρΟβοϊταγ, σὺ δ᾽ ἡβᾷς) σὺ δ᾽ 
ἡβιως Ῥ. συ δηβαὶς Β. διὰ τούτων οἱι, 1}. βοῆς) βοὰς . 
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αὐλοῦ φησιν εἶναι τὸν μάγαδιν.», οὔτ᾽ “Δριστοξένου τοῦτ᾽ 

εἰπόντος ἐν τοῖς περὶ αὐλητῶν ἢ ἐν τοῖς περὴ αὐλῶν καὶ 

ὀργάνων, ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ᾿Αρχεστράτου" πεποίηται γὰρ καὺ 
τούτῳ δύο βιβλία περὶ αὐλητῶν. οὐχ εἰπε δὲ τοῦτο οὐδὲ 
Πύρρανδρος ἐν τῷ περὶ αὐλητῶν" οὐδὲ (βίλλις ὁ Δήλιος" 

ξυνέγραψε γὰρ χαὶ οὗτος περὸ αὐλητῶν χαὶ Εὐφράνωρ. 

Τρύφων δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ὀνομασιῶν λέγει οὕτως «(Ὁ 

δὲ μάγαδις καλούμενος αὐλός." καὶ πάλιν , , Μάγαδις ἐν 
ταὐτῷ ὀξὺν καὶ βαρὺν φϑόγγον ἐπιδείκνυται, ὡς ᾿Αναξαν- 
δρίδης ἐν πλομάχῳ φησὶ 

Μάγαδιν λαλήσω μικρὸν ἅμα σοι καὶ μέγαν." 
τὴν ἀπορίαν οὖν μοι ταύτην οὐδεὶς ἄλλος δυνήσεται ἀπο-- 

λύσασϑαι, καλὲ Μασούριε, ἢ σύ. 

30. Καὶ ὃς ἔφη, Δίδυμος ὃ γραμματικὸς ἐν ταῖς 
πρὸς ᾿Ιωνα ἀντεξηγήσεσιν, ἑταῖρε “Αἰμιλιανὲ, μάγαδιν αὖ- 

λὸν ἀκούει τὸν χιϑαριστήριον" οὗ μνημονεύειν “Ἱριστόξε- 
γον ἐν πρώτῳ περὶ αὐλῶν τρήσεως, λέγοντα πέντε γένη 
εἶναι αὐλῶν. παρϑενίους, παιδιχοὺς, κιϑαριστηρίους ; τε- 

λείους. ὑπερτελείους. ἐλλείπειν οὐν δεῖ παρὰ τῷ ΄Ἰωνι τὸν 

ΤΕ σύνδεσμον, ἵν᾿ ἢ μάγαδις αὐλὸς ὁ προσαυλούμενος 
τῇ μαγάδι. ἡ γὰρ μάγαδις ὄργανόν ἐστε ψαλτιχὸν, ὡς 
᾿Ανακρέων φησὶ, «Τυδῶν τὲ εὕρηιια. διὸ χαὶ τὰς “Τ“υδὰς 
ψαλτρίας φησὶν εἶναι ὁ ων ἐν τῇ Ομφάλῃ διὰ τούτων 

᾿Α4λλ᾽ εἶα, «Δυδαὶ ψάλτριαι, παλαιϑετῶν 

034 4. τὸν μάγαδι»] τὸν μύγωδιν Β,, βιβλία Β οὲ 6 α5αυ- 

Βοπίαπα βοοιπάὰα, βυβλία ΡΥΤ,. οὐκ εἶπε δὲ --- ἐν τῷ περὶ αὐλη- 
τῶν δἀά. ΑΒ,. οπι. ΡΥ. πύρρανδρος ΔΑ, Πύρανδρος ἴ,. 

λέγει οὕτως οπι. ΒΗ. ὃ δὲ μάγαδις ΑΒ. ὃ δὲ μκάγαδος ΡΥῚ,, 

084 6. ᾿ἀναξανδρίδης Μοιιδῖι5. ἀλεξανδρίδης ΡΥ... Απαχαπᾶν!αϊ5 

γ ΟΡ πὶ ἃἰέι!ϊε ΨΚ. Ρ. 152 ἃ. υὉ᾽ 14δπὶ νυἱξίπι οοντοοέιπι, 

οὖν μοι] οὖν μου Β. Μαοούριε] δου! θοθαΐαν Π]ασσούριε. μανσού- 
ριε Β. ἐν ταῖς] ἐν τοῖς Π, μνημονεύειν ἀριστόξενον ΑΒ. μνη-- 
μονεύει ἄριστοξενος ΡΥ]. λέγοντα ΑΒΌΨ, λέγων 1... 

094 Γ᾿, ὑπερτελείους ἀαα, ΑΟ. οι. ΡΥΤ,. ἐλλείπειν ΝΑΙ Ηΐα 5 
ἂς Αὐϊβίοχθμο ν, 136, 1ἱθνῖ ἢ ἐλλείπειν. Οπν δῖε απο Ἰοοιηὶ ορὶ- 

106. τὸν 1.8] τὸ τε Ῥ; ἢ γὰρ μάγαδις) ἡ γὰρ μαγὰς Ὁ, 

«Ἱυδῶν} αὐδῶν ΑΒ. «Ἰυδὰς) αὐδὰς ΑΒ. διὰ τούτων 

οπι. Β. Ιοη15 δὲ ῬΒΘΟΡΉΝ νϑυβαβ οἷν. Ὁ. Μυ } 22" εἶα 
Βομπεοῖθβ ἴῃ δρίβίοα δὰ ΜΠΠΙ μι ρ. ὅ0. ἀλλεια Δ. ἄλλειαι Β. ἀλλ᾽ 
αὖ ῬΥΙ.. παλαιϑετῶν) παλαιϑέτων δομννοῖ ἢ. 
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ὕμνων ἀοιδοὶ τὸν ξένον χοσμήσατ. ὃ. ᾿ 
630 Θεόφιλος δ᾽ ὁ χωμῳδιοποιὸς ἐν ΝΥ ἑοπτολέμῳ χαὶ τὸ τῇ 

μαγάδι διαψάλλειν μαγαδίξειν λέγει ἐν τούτοις 
Πονηρὸν υἱὸν καὶ πατέρα καὶ μητέρα 
ἔστι μαγ γαδίξειν ἐπὶ τροχοῦ καϑημένους " 
οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ταυτὸν σεται μέλος.᾿ 

Εὐφορίων. δ᾽ ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων παλαιὸν μέν φησι τ τὸ 
ὄργανον εἶναι τὴν μάγαδιν, μετασχευασϑῆναι δ᾽ ὑψέ ποτε 

χαὶ σαμβύχην μετονομασϑῆναι. πλεῖστον δ᾽ εἶναι τοῦτο. 
τὸ ὄργανον ἐν δῆπυτιλήνῃ, ὡς καὶ μίαν τῶν ιουσῶν ἔχου-- 

ν σαν αὐτὸ ὑπὸ “εσβοϑέμιδος ποιηϑῆναν ἀρχαίου ἀγαλμα- 
τοποιοῦ. Μέναιχμος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τεχνιτῶν τὴν πηκτί- 
δα, ἣν τὴν αὐτὴν εἶναι τῇ μαγάδι. Σαπφώ φησιν εὑ-- 
ρεῖν. ᾿Δριστόξενος δὲ τὴν μάγαδιν καὶ τὴν πηκτίδα χωρὶς 
πλήχτρου διὰ ψαλμοῦ παρέχεσϑαι τὴν χρείαν. διόπερ καὶ 
Πίνδαρον εἰρηκέναι ἐν τῷ πρὸς ᾿Ιέρωνα σχολίῳ τὴν μάγα- 

δὶν ὀνομάσαντα ψαλμὸν ἀντίφϑογγον, διὰ τὸ δύο γενῶν 
ἅμα χαὶ διὰ πασῶν ἔχειν τὴν συνῳδίαν ἀνδρῶν τὲ καὶ 

ὁ παίδων. χαὶ Φρύνιχος δ᾽ ἐν Φοινίσσαις εἴρηκε 

ἱψαλμοῖσιν ἀντίσπαστ᾽ ἀείδοντες μέλη- 
χαὶ “Σοφοκλῆς ἐν Μυσοῖς 

Πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος., ἀντίσπαστά τὲ 

«Τυδῆς ἐφύμνει πηκτίδος συγχορδία. 

035 ἃ. κωμῳδιοποιὸς δοιννοῖρη, Τιοσορθαίαν χωμῳδικὸς, 

γεοπτολέμῳ ὈΥ].. νεοπτολέμου ΑΒ, ἐν τούτοις οἰ, Β΄. ΜΝ αϊ- 

πατέρα καὶ μητέρα ἔστι ΑΒ]1.. πατέρ᾽ ἔστι ῬΥ͂. γ΄. 3, ἡμῶν Β851]}, 
ἘΖ ὑμῶν Ρν. Εὐφορίων) τὴ 82. Οοπῖ, ἐν. Ρ. 182 Γ, τὸ (τὸν φῚ 

ὄργανον εἶναν ΡΨ, εἶναι τὸ ὄργανον 1. τὴν μάγαδι») τὴν μά- 

γαδον Β. μετασχευκσϑῆνιι) κατασχευασϑῆναι Ῥ, 

. 095 Ρ. τεχνιτῶν) τεχνητῶν Β. τῇ μαγάδι) τῇ μάγιδι ΒΡ, 

Πίνδαρον] Οοπΐ, ν. 635 ἃ. σχολίῳ Ὁ. δουθοραξαν σχολιῷ. 

δύο γενῶν] διὰ δύο γενῶν Β., ἀνδρῶν τὲ χαὶ παίδων) ἀνδρῶν καὶ 
γυναιχῶν Ὁ, 

085 ο. εἴρηκε οι. Β.. ἐν (ἐν οὐ, Β) 17]υσοῖς] Ἐτ. 4. ν. 033. 
Αἰ ΕἾ. ν. 183 ο. Ψ. 1. ἀντεϊσπαστά τε γδροβίξιπι ὁχ 18. 
ἀντίοσπαστις γε Ὑ],, ἀντίσπαστα ομιῖθθα ραγέϊοι!α ΑΒΡ. Ἦ, (Ἃ, 

«Ἰυδὴς) Εὐθεῖ αὐδῆς. Οοντθοξιπι οχ 182, ἐφύμνει) ἐφυμνεῖ 188. 
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57. Διαποροῦσι δὲ ἕἔγιοι ὅπως τῆς μαγάδιδος οὐχ 
οὔσης κατὰ ᾿Ανακρέοντα, ̓ ὀψὲ γάρ. ποτε τὰ πολύχορδα 
ὀφϑῆναι, μνημονεύων αὐτῆς ὁ' ἐπήρμμνν λέγει 

ψάλλω δ᾽ εἴχοσι : 

χορδαῖσιν. μάγαδιν ἔχων, 
ὦ «Δεύχκασπι. 

καὶ ὁ μὲν Ποσειδώνιός φησι τριῶν μελῳδιῶν αὐτὸν μνησ 
ἃ μονξύειν, «Φρυγίου τε χαὶ Δωρίου καὶ “Ιυδίου" ταύταις 
γὼρ' μόναις τὸν «ἀγακρέοντα. χεχρῆσϑαι" ὧν ἑπτὰ χορδαῖς 
ἑχάστης περαινομένης εἰκότως. φάναι ψάλλειν αὐτὸν εἴχοσι 
χορδαῖς, τῷ “ἀρτίῳ χρησάμενον. ἀριϑμῷ τὴν Μίαν ἀφε- 
λόντα. ἀγνοεῖ δὲ ὁ Ποσειδώνιος ὅτι. ἀρχαῖόν ἐστιν ὄργα- 
γον ἢ μάχγαδις, σαφῶς Πινδάρου. λέγοντος τὸν Τέρπαν- 
ὅρον ἀντίφϑογγον εὑρεῖν τῇ: ΜΕ οῚ «1υδοῖς πηχείδι τὸν 

βάρβιτον ϑὰΣ τ 
Τόν ῥα. Ἵἶοπανδρός πὶ “Δ: ὃ. ̓Ἄζσβιος οὖρε 

πρῶτος. ἐν δείπνοισι “υδῶν ΣΟ σΟ ΣΝ 

6 ψαλμὸν ἀντίφϑογγον.. ὑψηλᾶς ἀκούων. πηκτίδος: 
πηχτὶς δὲ καὶ μάγαδις. ταυτὸν",.. κχκαϑά.. φησιν ὁ .“Τριστόξε- 
γος καὶ Μέναιχμος. ὃ “Σικυώνιος ἐν. σοῖς, περὶ. τεχνιτῶν. 
χαὶ τὴν “Ξαπφὼ, δέ φησιν οὗτος, τις ἐστὲν ᾿Ἰνακρέοντος 
σπρεσβυτέρο;. 'πρώτην χρήσασθαι τῇ πηκείδι. ὅτε, δὲ χαὲ 
Τέρπανδρος. ἀρχαιότερος ᾿“Ανακρέοντος δηλον: ἐκ: τούτων" 

χὰ. Κάρνεια. πρῶτος πάντων: έρπανδρος. }ικᾷ9 ὡς. ̓Ελλά- 

ψιχος ἱστορεῖ ἔν τὲ τοῖς ἐμμέτροις Καργεονίχαις χαν τοῖς 
καταλογάδην. ἐγένετο δὲ ἡ ϑέσις τῶν Καρνεί ἰὼν. κατὰ τὴν 

ν΄: ἕκτην χαὶ εἰκοστὴν ὀλυμπιάδα, ὡς “Σωσίβιός " ζησιν ἐν 

Ὁ ἡ δν 

μαγάδιδος] νμν ὐἸοην, Ῥ. μεγαδίδος Β. οὐκ οὔσης ἴ,. οὐκ οπι. ΡΨ, 
ἈΒΔΟΓΘΟΠΕΙ͂Β γ γβ8. δέει ρ. 6394 ο,.  χορδαῖσι»] δου! δευαίαν 

χορδαῖσι. ὦ Ποσειδώνιος) ποσιδώνιος Βι᾿ ὲ 

0890, ἃ. χαὶ δωρίου δᾷά. ΡΥΓ,, οπι. ΑΒ, ποῆπο Βαρθυϊέ ἐρ᾿ἐοιιθ8 
ἈπΟίΟΥ, απ 1(α, 80.110 ὅτε χρέων (οουν. ἀναχρέων) φρυγίῳ τὲ καὶ λυδίῳ 

ἁρμονίᾳ ἐκέχρητο Ὁ. παραινομένης, Β. «Ποσειδώνιος ποσιδώ- 

γιος Δ. Πινδάροι) Ἐπ,.91. ρ. 617. βάρβιτον] βάρβυτον Ῥ. 

: Ν. 2. «Τυδῶν ϑεϊποίάοτιιβ. [δ χτὶ λύδιον. ν, 4. ἀντίφϑογ- 
7ον ΑΒ. ἀντίφϑογγος ΥΤ,. 

080 6, τεχνιτῶν] τεχνητῶν Ῥ, Κάρνεια] δουιθοθδίαν Καρνεῖα, 
080 ἢ, σωσίβιος Α. σώσιμος ῬΨ]}.. 

ΑΥ̓ΒΕΝΑΆΕΙΗ. ΠῚ. 91 
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τῷ περὲ χρύνων. ᾿Ἰερώνυμος δ᾽ ἐν τῷ περὶ κιϑαρῳδῶν, 
ὅπερ ἐστὶ πέμπτον περὶ ποιητῶν, κατὰ “Τυχοῦργον τὸν 
νομοϑέτην τὸν Τέρπανδρόν φησι γενέσϑαι, ὃς ὑπὸ πάγ- 
τῶν συμφώνως ἱστορεῖται μετὰ τοῦ ᾿Ιφίτου τοῦ ᾿Ηϊλείου 
τὴν πρώτην ἀριϑμηϑεῖσαν τῶν ᾿θλυμπίων ϑέσιν διαϑεῖ- 
γαί- Εὐφορίων. τε ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων τὰ πολύχορδά 
φῆσι τῶν ὀργῶνων ὀνόμασι μόνον : παρηλλάχϑαι" παμπά- 

λαιον δ᾽ αὐτῶν εἶναι τὴν χρῆσιν. 
38. Διογένης δὲ ὁ τραγικὸς διαφέρειν ἡμέ ξροῦις ΜΝ 

διδος λέγων οὕτως ἐν τῇ “Σεμέλη 
Καίτοι κλύω μὲν ᾿Ασιάδος μιτρηφόρους 
Κυβέλας γυναῖκας, παῖδας ὀλβίων Φρυγῶν, 

τυπάνοισι χαὶ ιῥόμβοισι. καὶ χαλχοχτύπων 
᾿βόμβοις βρεμούσας ἀγτίχερσι κυμβάλων , ὯΝ 

5 σοφὴν ϑεῶν ὑμνῳδὸν ἰατρόν ϑ᾽ "Ἢ ᾿ 
κλύω δὲ ““υδὰς Βαχτρίας τε παρ δι 

ποταμῷ παροίχους “λυϊ, Ἰμωλίαν ϑεὸν 
δαφνόσκιον κατ᾽ ἄλσος ᾿Αρτεμιν" σέβειν“. 
ψαλμοῖς τριγώνων σπηκτίδων ἀντιζύγοις ' 

10. ῥλκοῖς κρεκούσας: μάγαδιν,. ἔγϑα.- φλλλοσρ ὉῸΝ 

ο γόμῳ ξενωϑεὶς αὐλὸς ὁμονοεῖ χοροῖς... 
καὶ (δίλϑις δ᾽ δ΄ “ἥλιος ἐν δευτέρῳ περὺ “μουσικῆς. οἰ Ἰθνη 

θεῖν φρὴσὲ πηκχτίδα.. μαγάδιδος, λέγων "οὕτως "., Φοίνικες, 

ὑχ τ μΝ μωγάδιδες, σαμβύκαι; ἐαμβύκαι, τρίγωνα, κλε- 
" ἀχάν ᾿ , δ. 

δ δλὸς οὖν " “υ : ἀν δ. 

}ῖ" ἃ 

τοῦ ᾿Ιφίτου] τοῦ οπι, Β. 
030 ἃ. Ὀίοκεπίβ ν. 1᾿ 2. 8. πὶ. Ὁ; ὙΕΙ. κλύω μὲν Βομνῥδιδῖ." 

κλύωμεν ῬΥΤΩ. ᾿Ασιάδος] ᾿Ασιάδας Ὠαϊδοαπιρία5. . Υ. 8. τὺυ- 
πάνοισι (ΒΔΌΡΟΠπι8. Τὐθγὶ τυμπάνοισι.. ὀόμβοισι ῬΊΘγΒοιῖ5. Ὑ- 
γἾβῖ 111. ». 304. τὶ βομιβοῖσι. χαλκοκεύπὼν) χαλποτύπων Β.- 

Ν᾿ 4. ἀντίχερσι ΟαδβαῸΡοπί5, 1ἾΒΕ ἀντὲ χεροὶ. ΄' ν. 8. ϑ᾽ ἅμα] 

τὲ ἅμα ἢ λυδὸν ἰατρόν τε ἅμα ΒΡ. ν. 0. χλύω δὲ 1, εἐ Θυΐ, 
(απίργιι5 αγ. Τμ6οέ, ΤΥ͂,. δ. ἢ λύω δὲ Ψ΄. ἠλυωδὲ ΒΡ, 5 , 7. πα- 
ροίχους Ἥλυϊ, Ὑμωλίαν 1, δὲ Θαπέονυ8, παροϊκοῦσα ᾿λυιτμωλίεν ΜΕ πῶ- 

ροιχοῦσα ᾿λυιτμωλίαν Ῥ, ν. 8. ἄλσος} ἔλσος Β. 

0896 Ὁ. ν΄, 9, πηκτίδων ἀντιζύγοις ἈΒΙΟ. πηκτίδων περσικῶν ἀντῶ- 
ζύγοις ὃς, πηκείδων τὲ περσικὼν ᾿ ἄνειζύγοις; 1. 5 ΠΥ ν 10. χρεκούσας 

ΟαΒΔ ΟΠ 15, κρεκούσης ΡΎ͵Τ,, χρεμούσαις Β. ᾿χεφρούσδη ΡΣ, ἊΣ 44. 

ξενωϑεὶς ΟΡΙ,. ξωνωδϑεὶςνν. μαγάδιδες] μάγαδίδες "Ο΄ 5 ἐαμ- 

βύκαι Οαϑαιυθοπιι. ἴαμβον καὶ ΡΥ ΤΑ ἕαμβοι οὐιῖδ5ο καὶ Ὁ. 
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ψίαμβοι, 'σχινδαψοὶ. ἐννεάώχορδα. ἐν οἷς γὰρ᾽ (φησὶ) τοὺς 
ἐάμβους ἦδον, ἰαμβύκας ἐχάλουν" ἐν οἷς δὲ παρελογίζοντο 

6 τὰ ἐν τοῖς μέτροις κλεψιάμβους. μαγάδιδας. δὲ τὰ. διὰ 

πασῶν. καὶ πρὸς ἴσα τὰ μέρη τῶν ἀδύντων ἡρμοσμένᾳ. 

καὶ ἄλλω. δ᾽ ἣν παρὰ ταῦτα" χαὶ γὰρ βάρβιτος  βάρς. 
μορ, χαὶ ̓ ὐδλα φλείριι τὰ μὲν ἔγχορδᾳ., τὰ δὲ. ἔνηχα, 

κατεσκεύαζον." ᾿ τ εν 
᾿ 39. Ἢν γὰρ. νὴ τινα ̓ χαὶ χωρὶς, Ἐν «ἐμφρυσωμένων 

χαὶ, χορδαῖς διειλημμένων ἕτερω ψόφου. μόγον παρασχέυας ᾿ 

στιχὰ, καϑάπερ, τὰ χρέμβαλα. περὶ ὧν, φησι ἀριαϊώρχος 

ἐν τοῖς περὶ τοῦ τῆς. “Ἑλλάδος βίου;ς. «ἐπιχωριάσαι.. φάσκων 

ποτὲ χαϑ' ὑπερβολὴν δίς τὸ προσορχεῖσϑαί, τὲ χαὶ προδῴ- 

ἃ δεῖν. ταῖς. γὑναιξὶν ὄργανά τινα ποιῶ. ὧν ὅτε. τις. ἅπτοιτο 
τοῖς. δακτύλοις, ποιεῖν λιγυρὸν ψόφον" δηλοῦσϑαι δ᾽ ἐν 
τῷ. τῆς, “ἀρτέμιδος. ἄσματι (οὗ ἐστιν ἀρχὴ ,,(άρτεμι, σοί μὲ 
τι φρὴν. ἑφίμερον ὕμνον. νέναι τε ὅϑεν φδέ. «τίς ἀλλὰ ἍρΗ: 
σοφανίᾳ. χρέμβαλα. “χαλκοπάρφα χερσίν.“ “Ἕρμιππος δ᾽ 

Θεοῖς τὸ τούτοις κρούειν χρεμιβαλίζειν εἴρηκεν ἐν τούτοις 
“επάδας δὲ πετρῶν ἀποκόπτοντες χρεμβαλίζουσι. 

Δίδυμος. δέ. φησιν. εἰωϑέναι τινὰς ἀντὶ. τῆς λύρας κογχύλια 
ε καὶ Ὀστραχαὰ συγκρούοντας ἔρρυϑμον ἠχόν. τινα ἀποτελεῖν 

σχινδαψοὶ ΑΟ, σκίνδαψοι Β,, σκιδαψοὶ ΡΨ, Ἐχοίάϊε ἵπ 1. ἐαμβύκας 
ἐάκβους Ῥ. παρελογίζοντο] παρακατελογίζοντο ἘΓΘΙΠΙΔΉΠΗ5 ἘΠΘΠΙ, 
ἀοοίν. ΠιΘ Έ, Ρ. 811. 

636, ἐν θα αν τὰ τὰ ἈΡΙΘΟΣ ΕἸ ΑΟΡΥ.. ̓ ς χκαὲ ἄλλα] «καὶ τ᾽ 
ἄλλα Β. 0: βάρβιτος ἢ] βάραυτος ἡ Β.. βάρμρῃ! βάρωμον ἀϊςοὶέ 
1, ρ. 182 ὍΝ ! 

096 ἃ. Ρεαρτοθηίαπι, Ἡισππηΐ πη. Ὀιαηᾶπι ον, (. Εἰὰ5 ἐπιθηάδη- 
ἀϊ οὐπδέιβ ἴῃ ἀπποίαϊϊοπὸ εχροποπίατ, ἐφίμερον ΑΒ. ἐφ᾽ ἥμε- 
ον ΡΥ, εὔμνον 1,. ὕπνον ΡΥ͂. ὑεναι Ἁ. εὕέναι Β. ἱέναι ῬΨΤ,, 

ὅϑεν ἡλι ὅϑε Ῥ, ἀδέ τις ἀδέ εἷς Ῥὴ ες χαλκοπάρᾳα 

ΡΥΙ,, ᾿ζαλκοπάραα Ανρ τ  εἴρηχεν] εἴρηκε Β, ΟΠ 580. ἐν ̓ ξούτοϊς;, 
«Δεπάδας]: λεπαίδας Β.. ὶ “ρεμβαλίζουσι) πραμβαλίζουσι ΒΒ, Νίρέλαπι 
Ῥοϑοὶε χρερμιβαλιάζουσι, . αὐαδᾶπι ἐξ οταηι, ἐπώρακιμν Ἡ Βν ΟΝ 5... ᾿οἐ 
Ῥμοέϊα8. 

᾽ 

6896 6. ἔρρυϑμο» ἔνρυϑμον ἈΡ, οεὐναϑ μον Ό, Βανι. Τι,. εὐρύϑμοως 
50ΠΟ]]αβέθθ Αγ βεορ!ιαπὶ ἢάὰπαν, 1340, ἴπ οἀϊείοπο ΑἸάϊπα, ααϊ 

ΤΩΝ 
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τοῖς ἐρ χουμέγοις, καϑάπερ καὶ ἀπὸ τ΄ “ἐν παρ τ 
χοις φάναι. ᾿ ᾿ 

40. ᾿ρτέμων δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Διονυσιαχκοῦ σὺ- 
στήματος Τιμόϑεόν φῆσι τὸν Μιλήσιον παρὰ τοῖς πολλοῖς 
δόξαι πολυχορδοτέρῳ συστήματι χρήσασϑαι τῇ μαγάδι" 

διὸ καὶ παρὰ τοῖς “άχωσιν εὐθυνόμενον, ὡς παραρϑεί- 
ροι τὴν ἀρχαίαν μουσικὴν, καὶ μέλλοντός τινος ἐχτέμνειν 
αὐτοῦ τὰς περιττὰς τῶν χορδῶν, δεῖξαι παρ᾽ ἀύτοις 

Γ ὑπάρχοντα ᾿Δπολλωνίσχον πρὸς τὴν αὑτοῦ σύνταξιν ἰσόξ 
χορδὸν λύραν ἔχοντα, χαὶ ἀφεϑῆναι. Δοῦρις δ᾽ ἐν τῷ 
Ἡπερὶ τραγῳδίας “ὀνόμάσϑαι φησὶ τὴν μάγαδιν ἀπὸ Μάγ- 
διὸς Θρᾳκὸς ξένος. «Ἵπολλόδωρος δ᾽ ἕν τῇ πρὸς τὴν 

᾿ΦΔΙφιστοχλέους ἐπιστολὴν ἀντιγραφῇ ὃ νῦν, φησὶν, ἡμεῖς 
λέγομεν ψαλτήριον, τοῦτ᾽ εἶναι μαγαδι", ὁ δὲ χλεψίαμβὸς 
κληϑεὶς, ἔτε δὲ ὃ τρίγωνος χαὶ ὃ ἔλυμος χεὼ τὸ ἐννὲά- 

χορδὸν ἀμαυρότερα τῇ χρείᾳ χαϑέστηχε." χαὶ “Ἀλχμὰν δέ 
63) φησι οάγαδιν δ᾽ ἀποθέσθαι." Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν͵ ̓ Θαμύρῳ 

Πηκταὶ δὲ λύραι χαὶ μαγάδιδες" ὰ ᾿ 
τὶ τ᾿ ἐν “Ἑλλῆσε ξόαν᾽ ἡδυμέλῆ ὉΠ 

Τελέστης “δ᾽ ἐν ᾿Ὑμεναίῳ διϑυράμβῳ" πιννάχορδόν φησιν 
οὐτὴν εἶναι διὰ τούτων 

“ἤλλος δ᾽ ἄλλαν κλαγγὰν ἱεὶς 

χερατόφωνον ἐρέϑιζε μάγαδιν, ἐν 

δοᾶἄοπι Ὠϊάνπιϊ οοῸ 505 65έ, ᾿Αριστοφάνη] ἀριστοφάνην Ῥ. ἀρι- 

στοφάνης Β." ἐν Βατράχοις)] Κ΄ 1305. Βτ." τῷ πρώτῳ) τῷ 
οἱ. Β. συστήματος Οοναῦδβ. Τὐθτὶ ἐπιστήματος,. ἵπ ορϊέοπια πᾶθο 

ἀφδ5ιιηέ, μαγάδι ΑΟ, μάγαδιε Β, ἀσγοῦμρ ΡΥ]... ᾿ 

690 ἢ τὴν αὑτοῦ] τὴν αὐτοῦ ΒΡ. εν ΒΝ ἢν Δ1ἀγδιος] 
μάγδου Ὁ, ἔτυ δὲ ΟἿ. ἐστι δὲ ῬΥ͂, ἔστι δὲ Β. ὃ τρίγωνο!] 
ὃ οτ, Β, ἔλυμκος δου οῖση, οαϊῖο. ἕλυμος ΡΥ. “ώγας 
διν δ᾽ δ᾽ οπι. Ρ. ; 

037 ἃ, δ᾽ ἐν Ὅπι. Β.᾿ Θαμύρᾳ] Ἐν. 2. ν. 617.  Πηχταὶ 
πυχταὶ ΒΡ. ξόα»} ξόα ἴ, νυἱξῖο ἐνροίμεεϊοο. Τελέστης ϑομνν εἴσῃ, 
«ελεστὴς ΡΨΙ,. φελεστὰς ΒΒ, ᾿ αὐτὴν] ΓΥΒΥῚ αὐτὸν. Οογτόχὶξ 
ΟΝ  6Ἶ 5}. Ῥυαθοαπί οριξοπιθ, ἵπ 4πὰ 68ξ τὴν μιάγαδιν. ΨΩ 

μάγαδιν} μάγαδον Β, Δὰς ἐν ἀριοπάσπηι, δὺς μαγώδ᾽ ἐν δοιίθοι- 
ἀπ πὶ υἱοέωτ, , 
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πενταρράβδῳ χορδᾶν ἀριϑμῷ 
χεῖρα καμψιδίαυλον ἀναστρωφῶν τάχος. 

οἶδα. δὲ χαὶ ἀλλο ὄργανον; ᾧ τῶν Θρᾳχῶν οἱ βασιλεῖς ἐν 

τοῖς δείπνοις χρῶνται, ὡς φησι ΓΟ ΨΑ ἐν τῷ περὲ 
υ ᾿Ορφέως. φοίνικα, δὲ τὸ ὄργανον ἼἜἜφορος χαὶ “κάμων ἕν 
τοῖς περὶ εὑρημάτων ὑπὸ Φοινίχων. εὑρεθέντα ταύτης 
τυχεῖν τῆς προσηγορίας" ΖΣῆμος δὲ ὁ ᾿ἀ χης ἐν πρώτῳ 

4ηλιάδος διὰ τὸ ἐκ τοῦ. ἐν Δήλῳ φοίνικος τοὺς ἀγκῶνας 

αὐτοῦ ἐξεργάσασϑαι. τῇ σαμβύκῃ πρώτην φησὶ χρήσασϑαι 

“Σίβυλλαν “Σχάμων ὃ προειρημένος" ὀνομασθῆναι δ᾽ αὐ- 
τὴν εὑρεϑεῖσαν ὑπὸ. ΣΣάμβυκος τινός. 

41. Καὶ περὶ τοῦ τρίποδος δὲ καλουμένου, ὄργανον 
δὲ χαὶ τοῦτο μουσικὸν, ὁ προειρημένος ““ρτέμων γράφει 
οὕτως "» ̓Ὅϑεν πολλὰ τῶν ὀργάνων οὐδ᾽ εἰ. γέγονέ ποτὲ γε- 

ς γώσχεται" καϑάπερ ὃ Πυϑαγόρου τοῦ Ζακυνϑίου τρίπους. 

ὀλιγοχρόνιον γὰρ τὴν ἀχμὴν σχὼν, καὶ διὰ τὸ δοχεῖν ἐρ- 
γώδης εἰναι χατὰ τὴν χειροϑεσίαν ἢ δι᾿ ἣν δή ποτ᾿ 

οὐν. αἰτίαν συντόμως χαταλυϑεὶς διαλέληϑε τοὺς πολ- 

λούς. ἣν δὲ παραπλήσιος μὲν Δελφικῷ τρίποδι καὶ τοὔ- 
γομ᾽ ἐντεῦϑεν ἔσχε, τὴν δὲ χρῆσιν τριπλῆς κιϑάρας πα- 
ρείχετο. τῶν γὰρ ποδῶν ἑστώτων ἐπί τινος βάσεως εὑς 
στρόφου, χαϑάπερ αἱ τῶν. περιάκτων δίφρων χατασχευά- 

ἃ ἕονται. ϑέσεις, τὰς μέσας τρεῖς χώρας. τὰς. ἀπὸ ποδὸς ἐπὶ: - 
πόδα διεστώσας ἐνέτεινε χοῤδαῖς, ὑπερϑεὶς ἑκάστῃ πῆχυν 
χαὶ κάτω προσαρ μόσας χορδοτόνια, χαὶ τὸν ἐπάνω κόσμον 
χοινὸν τοῦ λέβητος καὶ τῶν παρηρτημένων ἐνίων ἀπο- 
δούς" ἐξ ὧν χαὶ τὴν φαντασίαν εἶχεν ἀστείαν χαὶ τὸν 

ν. 3. πενταρράβδῳ Ὑ].. πενταράβδω ΑΒΡ. πενταράβῳ Ὁ. χορδῶν 
Ῥουβοπβ. χορδὰν ΡΥ͂Ί,, Ψ. 4: χκαμψιδίδυλον] κάμψει δίαυλον ΒΡ, 

ἀναστρωφῶν ἘΠ υδέδε λι5. Ρ. 1108, 1. χὰ δαᾶθς δέξαι! ἐν χορ- 

δαῖς χεῖρα χαμψιδίαυλον ἀναστρωφὼν τύχος. ἀναστροφῶν ΨῚ.. 

Θρᾳκῶν) ϑρηκῶν Δ}. . 

037 ". Σχώμων ϑδομν οἰ}, σκώμνων ΡΥ. ἐν τῷ πρώτῳ ΡΥ͂Γ,. 
τῷ οἷν. ΑΒ. Ζηλιάδος] δηλιάδε Β,, ἐξεργάσασϑαι) ἔΠΉΝο- 

σθαι δοῦν. σῇ συμβυ χη} τῷἢὴ δὲ σαμβύχῃ ϑονν ΟΙΡ. 

Σίβυλλαν Σκάμω» σίβυλλαν ἧς σκάμων ΑΒ. σίβυλλαν ὡς οχάμνων ΡΥ. 
γράφεν οὕτως .: θεν ὅὄϑεν φησὶ 18. Ἢ 

0327 ὁ. τὴν ἀκμὴν] τὴν δρμὴν 18. γνν 

037 ἃ, χορδοτόνια ϑοιινν εἶσιν. χορδοτονίω ΕΥ, χορδοτονίᾳ 1. 
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΄ ἢ ᾿ ς ΄ ΄ ΡΝ 1 , - 
ἤχον προσέβαλλεν ἀδροτέρον. διένειμιε 'δ᾽ ἕχαστῃ χώρῳ τὰς 
τρεῖς ἁρμονίας, τήν τὲ Δωριστὶ χαὶ “υδιστὶ χαὶ Φρυγιστί. 
“καὶ καϑεζόμενος αὐτὸς ἐπί τίνος δίφρου περὶ ταυτὸν σύμι- 
μέτρως ἔγοντα τῇ συστάσει, διείρας δὲ τὴν εὐώνυμον χεῖρα 
πρὸς τὴν ἐπιβολὴν, καὶ τῇ ἑτέρῳ χρησόμενος τῷ πλήκτρῷ, 
καϑ' ὁποίαν ἂν πρώτην ῃρεῖτο τῶν ἁρμονιῶν, μετεστρεφὲ 
τῷ ποδὶ τὴν βάσιν εὔτροχον οὖσαν, καὶ πρὸς ἑτέραν 

πλευρὰν πάλιν ἐπιβάλλων ἐχρῆτο χαὶ πάλιν ἑτέραν. οὕτω 
δ᾽ ὀξέως ὑπὸ τὴν χεῖρα, προσῆγεν αὐτῷ τὰ συστήματα ἡ 
τῆς βάσεως εὐκινησίω τῷ ποδὶ ψανομένη, καὶ τὴν" χειρό- 
ϑεσίαν ἐπὶ τοσοῦτον εἰϑίσϑη κατοξύνειν, ὥστ᾽, εἴ τις 
μὴ ξυνορῴη τὸ γινόμενον, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀχοῆς μόνον 
χρίνου; ψοιίζξειν τριῶν κιϑαριστῶν ἄχούειν διαφόρως. ἡρ- 
μοσμένων. καὶ τοῦτο τὸ ὄργανον ϑαυμασϑὲν ἰσχυρῶς. οὐ 
τὴν ἐχείνου βίον ἐξέλιπεν εὐϑέως."“ 

42, Τὴν δὲ ψιλὴν κιϑάρισιν πρῶτόν φησί Μέναιχμος 
εἰσαγαγεῖν ᾿“ριστόνικον τὸν ᾿Ἡρχεῖον: τῇ ἡλικίᾳ γενόμενον 
κατὰ ρχίλοχον, χατοικήσαντα ἐν Κορχύρᾳ. Φιλόχορος 
δ᾽ ἐν τρίτῃ ᾿τϑίδος .«.Μύσανδρος (φησὶν) ὁ Σικυώνιος χι»- 
ϑαριστὴς πρῶτος μετέστησε τὴν ψιλ οχιϑαριστικὴν » Μμα- 
χροὺς τοὺς τόνους ἐντείνας. καὶ τὴν φωνὴν εὔογκον ποιή- 
σας, καὶ τὴν ἔναυλον κιϑάρισιν, ἡ πρῶτοι οἱ περὶ ᾿Επί- 

638 γονὸν ἐχοήσαντο. χαὺ περιελὼν τὴν συντομίαν τὴν ὑπάρ- 

χουσαν ἐν τοῖς ψιλοῖς κιϑαρισταῖς, χρώματα τε εὔχροα 

ῶ 

»Ὁ) 

προσέβαλλεν ἢ, Τιοροθδίυ προσέβαλεν. ἑκάστῃ χώρᾳ τὰς τρεῖς 

ἁρμονίας Ὁ. ἑκάστης χώρας ταῖς τρισὶν ἁρμονίαις ΡΥ], τὴν τε] 

τὴν δὲ Ῥ, "καὶ φρυγιοστὲ καὶ λυδιστὲ Β. Ροβέ δίφρου αἰϊᾳυϊὰ 
ἐχοϊάἴθδο υἱάθέυτ, Οπιϊδῖε Βᾶθς δρίξοπιθ, ἔχοντα 1 ἔχοντος 

ΝΌΟΝ εἰ, συστάσει ΑΒ. στάσει ΡΤ. 

037 6. ἡρεῖτο] ἠρειτὸ Δ. εἴρητο ῬΎΥ͂Τ,. εὔτροχον Ὑ].. εὔτρο- 
χον δ᾽ ΔΒΡ. πλευρὰν --- πάλιν ἑτέραν αἀᾷ. ΑΒ1,. οπὶ, ΡΥ͂. 

εἰϑίσϑη δον εἰσίν. οἀπϊὸ, ἠϑίσϑη ῬῪ ὙΠ συνορώη τὸ γενόμενον Β. 

Οὐ Ὁ, ϑαυμασϑὲν] ϑαυμασϑὸν «(86 οποίΐαξαπμι), Β,.. ἐξέλιπεν 

ΟΥ̓Τ,. ἐξέλειπεν «(ἈΡ; μέναιχμος Δ. μεναίχαρμος ΒΡ, μενέχαρμος ΨῈ,. 

κατὰ] καὶ Β., ἀρχίλοχον- Δ, ἀνείλοχον ΒΡ, ἀντέοχον Χ]., 

πρῶτος ΑΒΟ, πρῶτον ΡΥ], { 
' 

038 ἃ. συντομίαν ΔΘ, συντονίαν ΒΥ. 
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πρῶτος ἐχιϑάρισε καὶ ἰάμβους καὶ μάγαδιν. τὸν χαλού-: 
μενον συριγμόν" καὶ ὄργανον μετέλαβε μόνος τῶν πρὸ 
αὐτοῦ. χαὶ τὸ πρᾶγμα αὐξήσας χορὸν περιεστήσατο πρῶ- 
τος. Δίωνα δὲ τὸν Χῖον τὸ τοῦ Διονύσου σπονδεῖον πρῶ- 
τον χιϑαρίσαι Μέναιχμος. Τιμόμαχος δ᾽ ἐν τοῖς. Κυπρια- 
κοῖς “τήσανδρον. λέγει. τὸν Σάμιον ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι 
τὴν τέχνην, χαὺ πρῶτον ἐν Αελφοῖς κιϑαρῳδῆσαι τὰς 

χαϑ' Ὅμηρον. μάχας. “ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Οδυσσείας. 

ἄλλοι δὲ πρῶτον. φασι παρ᾽ ᾿Ελευϑερναίοις κιϑαρίσαι τὰς 
ἐρωτικὰς ᾧῳδὰς ᾿Αμίτωνα τὸν ᾿Ελευϑερναῖον, οὗ χαὶ τοὺς 

ἀπογόνους ᾿ΑΙμίτορας καλεῖσϑαι. ᾿Αριστόξενος δέ φησιν, 

ὥσπερ͵ τῶν ἑξαμέτρων τινὲς ἐπὶ τὸ γελοῖον παρῳδὰς εὗρον, 
οὕτω χαὶ τῆς κιϑαρῳδίας πρῶτος Οἰγώπας: ὃν ἐζήλωσαν 
ἸΠολύευχτός τε ὁ ᾿,᾿χαιὸς χαὶ Διοχλῆς ὃ Κυναιϑεύς. 
χαὶ μοχϑηρῶν. δὲ ἀσμάτων γεγόνασι ποιηταὶ, περὶ ὧν 
φησι Φανίας. ὃ ᾿Ερέσιος ἐν τοῖς πρὸς τοὺς σοφιστὰς, γρός- 

φων οὕτως ,,Τελένιχος ὁ Βυζάντιος, ἔτι δὲ ᾿““ργᾶς, ποιη- 
ταὶ μοχϑηρῶν ὄντες νύμων, πρὸς μὲν τὸν ἴδιον χαραχτῆρα 
τῆς ποιήσεως εὐπόρουν, τῶν δὲ Ἱερπάνδρου καὶ Φρύνι- 

δὸς νόμων οὐδὲ χατὰ μιχρὸν ἠδύναντο ἐπιψαῦσαι." τοῦ 
᾿Αργᾷ μνημονεύει "Ἄλεξις ἐν ᾿Αποβάτῃ οὕτως 

Χορόνικος ὁ ποιητὴς ὁδί. 

Β. τίνων ποιητὴς ἀσμότων; 41. σεμνῶν πάνυ. 
Β. τί πρὸς τὸν ᾿Αργᾶν οὗτος; «4. ἡμέρας δρόμῳ 
κρείττων. 

χαὶ ᾿Αναξανδρίδης ἐν Ἥραχλεῖ, 

Ὁ μὲν γὰρ εὐφυής τις εἰναν φαίνεται, 
ὡς δ᾽ εὔρυϑμος λαβὼν τὸ μελετητήριον, 

038 ». ὠδὰς ἀμίτωνα Δ, ὡς δασαμέεωνα ΗΒ, ὠδὰς ἀμήχορα ῬΥΨΙ͂,, 
ἀμίτορας ἈΒ. ἀμήτορας ΡΨ. Ἰϑριζοιν 6 ̓ναπο Ἰοοθμν ΟὨλἰϑ, 

οἱνώπας) οἰνώτας (Ὁ. ὃ ᾿Αχαιὸς)] καὶ ὃ ἀχαιὸς ", φανίας 

ΡΥ ,. φαινίας ΑΒ. ᾿Ερέσιος] αἰρέσιος Α18, ἐρέσσιος ΡΥΙ!,. 

038 ο. γράφων οὕτως ὃπι. Β. τοῦ ἀργῶ : ἄλεξις ἀποβάτη. 
χορόνιχος Β. ν. 1. ὃ ποιητὴς ΒΡΨ];; δ᾽ οἵη. Ἁ. ὅδδὲ Δ. ὃ 

δὴ ΡΨΗ, Νν, 8. δρόμῳ] δρόμων Β, 

638 ἀ. Δπαχαμανάϊα ν, 4. [ναοανανι ἐπαϊοανῖε δ ΟΠ ν οἰ σι, 
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εἶτ᾽ ἐσχεδίασε δριμιέως ἐν κ΄, παώπαῖ.. 
μεστὸς γενόμενος πρὸς τὸν “Δργᾶν βούλομαι 
κωδωγίσας πέμψαι σ᾽ ἀγωνιούμενον, 

ἵγα χαὶὺ σὺ γιχᾷς τοὺς σοφισιὰς; ὦ, φίλε. 

48...ὁ0 δὲ τοὺς εἴς Χιωνίδην ἀναφερομένους ποιήσας 

πτωχοὺς 1 νησίππου τινὸς -μϑημογεύει ΜΌΝΗΝ τῆς 
ἱλαρᾶς μούσης, λέγων οὕτως 

Ταῦτ᾽ οὐ “μὰ Δίᾳ Τνήσιπλος οὐδ᾽ ὃ Κλεομένης 
6 ἐν ἐννές ἂν χορδαῖς χατεγλυχάνατο. 

χαὶ ὃ τοὺς Εἴλωτας δὲ πεποιηκώς φησι 

71ὰ Στησιχόρου τε καὶ ᾿Δλλμᾶνος Σιμωνίδου τε 
ἀρχαῖον ἀειδέν. ὁ δὲ Γνήσιππος ἔστ᾽ ἀχούειν," 
ὃς νυχτερίν᾽ εὗρε μυχοῖς ἀείσματ᾽ ἐχχαλεῖσϑαι 
γυνάϊκας ἔχοντας ἰαιιβύχην τε καὶ τρίγωνον. 

Κρατῖνος ἐν “Μαλϑαχοῖς 

Τίς ἄρ᾽ ἔρωτά μ᾽ οἶδεν, ᾿ Τνήσιππ᾽ ; ἐγὼ πολλὴ 
χολῇ ἢ ᾿ 

οἴομαι γὰρ μηδὲν οὕτως μωρὸν εἶναι χαὶ χενόν. 

χ σχώπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὰ ποιήματα καὶ ἐν Βουχόλοις 
" “Ὃς οὐκ ἔδωκ᾽ αἰτοῦντι ΣΣοφοχλέει χορὸν, 

᾿λεομάζον ""α ἢνέ. τῷ Κιεομάγῳ. δ᾽, ὃν οὐκ ἂν ἠξίουν ἐγὼ 
ϑιηγῖν ζ {βιὰ Τρ θεμοὶ διδάσχειν οὐδ᾽ ἂν εἰς ᾿Αἀδώγια. 

παπαῖ] ϑουιθοθαίαν παπαί, Ψ. 5. ἀγωνιούμενον ἀγωνιούμενος Β, 

-Χιωνίδην] χιονίδην Ψ1.. χιονίδη ΑΡ, χιωνίδη Β. παιγνιαγρά- 
φου ΛΟΡΥ. παιγνιήχρ όφον τις λέγων οὕτως οπι. Β., 

038. ο. ἐνν ἂν Ῥοβοπιβ. Εἰἱδυὶ ἐννέα. χορδαῖς ῬοΟΥΒΟΠΙΙΒ. 

χορδαῖσι 1,. οηι. ΒΥ. Εἵλωτας} ἑλεώτας ΒΥ͂Τ,. ἐλεώτας ἃ. Ἐπιθη- 
ἄανιε (αβα θοπιι5. καὶ γνήσιππος δὲ παιγνιαγράφος ἦν τῆς ἱλαρᾶς 

μούσης, περὺ οὗ τις φησί" γνήσιππος ἀχούειν νυχτερινὰ εὗρε μοιχοῖς 
ἀείσματ᾽ ἐχχαλεῖσθαι γυναῖχας ἰαμβύκην καὶ τρίγωνα Ὁ, Ψν. 1. τὰ 
Α. τὸν ῬΥΓ, “ιμωνίδου τε} σιμωνί τ᾽ ἢ, τε] τ΄ Α. 
Ψ, 2. ἀειδέν] δου δθαίαν ἀείδειν. ἔστ᾽ Ἐϊογπαπιι5, ΕἸΡΥῚ ἐστὶν, 

Ν. 3.. ὃς νυχτερέν᾽ εὖρε μυχοῖς ἨοΥπιαππὰβ. Τἰθτὶ χεῖνος γυχτε-- 

οινὰ εὗρε μοιχοῖς. Κρατῖνος ἐν ἐν οπι. Β,΄ ΖΙαλϑακχοῖς] 

μαυιϑακοῖς Β,, ἔρωτα) ἐρῶντα Βα] δολτηρία8. οἴομαι γὰρ ανο- 
τ5 ἴπ ΕΧΟογρέϊβ. Αθογδξ χὰρ. Τιασάπαπι δηίθ σχώπτεν ἱπάϊοανῖξ 
ΟΑΒΔΌΒΟΠΙ8. 

038 Τὶ Ν, 1. Σοφοκλέει ΜΙοϊποκίαβ ρ. 70, 1ϊθιὶ σοφονλεῖ. 
ν, 9. ᾿Αδώνια] ἀδώνεια Β. 
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ἐν δὲ ταῖς Ὥραις 

Ἴτω δὲ καὶ τραγῳδίας 
ὁ Κλεόμαχος διδάσκαλος, παρατιλτριῶν 

ἔχων χορὸν “Τυδιστὶ τιλλουσῶν μέλῃ 
πονηρά. 

639 Τηλεχλείδης δ᾽ ἐν τοῖς “Στερροῖς χαὶ περὶ μοιχείας ἀνα- 
στρέφεσθαί φησιν αὐτόν. Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾽Ερωτι- 
χῶν τὰ ἐρωτιχά φῆσιν ἄσματα χαὶ τὰ “Τοχρικὰ καλούμενα 
οὐδὲν τῶν “Σαπφοῦς: καὶ ᾿Αναχρέοντος διαφέρε ἐγ. ἔτι δὲ τὰ 
“Ἵρχιλόχου χαὶ τῶν Ὁμήρου ᾿Επικιχλίδων τὰ πολλὰ διὰ 
τῆς τ οὐλαρα ποιήσεως τούτων ἔχεταί τινος τῶν παϑῶν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ᾿“ἀσωποδώρου περὶ τὸν "Ἔρωτα καὶ πᾶν τὸ 
τῶν ἐρωτιχῶν ἐπιστολῶν γένος ἐρωτικῆς τινος διὰ λόγου 
ποιήσεως ἐστίν. 

Ὀ 44, Τοσαῦτα τοῦ Τασουρίου διεξελϑόντος περιηνέχϑη- 

σαν ἡμῖν χαὶ αἱ δεύτεραι καλούμεναι τράπεζαι, πολλάκις 
ἡμῖν διδόμεναι οὐ μόνον ταῖς τῶν Κρονίων ἡμέραις. ἐν 
αἷς Ῥωμαίων παισὶν ἔϑος ἐστὶν ἑστιᾶν τοὺς οἰχέτας, αὐ- 

τοὺς τὰς τῶν οἰχετῶν ἀναδεχομιένους λειτουργίας. “Ελληνι- 
χὸν δὲ τοῦτο τὸ ἔϑος. ἐν Κρήτῃ γοῦν τῇ τῶν ἙἭ“ῬἭἪἩμαίων 

ἑορτῇ τὸ ὅμοιον γίνεται, ὡς φήσι Καρύστιος ἐ ἐν ἱστοριχοῖς 
ὑπομνήμασιν. εὐωχουμένων γὰρ τῶν οἰχετῶν οἱ δεσπόται 
ὑπηρετοῦσι πρὸς τὰς διακονίας. καὶ ἐν Τροιζῆνε δὲ μηνὶ 

ὁ Γεραιστίῳ" πανήγυρις δὲ τότε γίνεται πολυήμερος, ἧς ἐν 
μιᾷ οἱ δοῖλοι μετὰ τῶν πολιτῶν χοινῇ τὲ ἀστραγαλίζουσι 

Υ. 2. ὃ Κλεόμαχος ϑομννοῖρῖι. Τιοροθδίυν ὃ Κλεομάχου. παρα- 
τιλτριῶν] Τῖρθτὶ μετὰ τῶν παρατιλτριῶν. μετὰ τῶν ἀοϊονὶε Τουρῖιβ 
ἙἘπιοπάᾶδέ, υο]. 1. Ρ. 212, 

039 ἃ. μοιχείας ΑΒ, μοιχίάς ῬΥΊΤ,, διαφέρειν ῬΎΤΩ, διαφϑ εἰ-- 
ρειν Α. ἔτει δὲ Δ. ἐν δὲ ΡΥΠ;, ᾿Επικιχλίδων ΟαϑδΟΠιι5. 

ἐπικιχλιδὼν ΡΥ. ἐπικιχλιδῶν 1,. Δοοοπέι δαγοέ Ἀ. ἐρωτικῆς τινος] 

τινος θη}. Ρ, διὰ λόγου 1.. διαλόγου ΡΥ. 

699 Ρ», ΠΠασουρίου] δουιθοθαΐαν Πασσουρίου, μανσουρίου Β. 
ὅτι ῥωμαίων παισὶν ἔϑος ἐν ταῖς τῶν χρονίων ἡμέραις --- Ὁ, 

ἔϑος ἐστὶν αἀα. Ψ1,. οι. ΔΒΡ. ἐν ἑἱστοριχοῖς ὑπομνήμασιν οὁπι, Β. 
τροιζῆνι] τροιζήνη Β.. δὲ οην. Β, εἰ χεραιστίῳ ΑΟ, γεραι- 

στίων Β, γεραιστίωνν ῬΨῚ,. Τεραστίῳ δοινν εἶσ. ..: 
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χαὶ οἱ κύριον τοὺς δούλους ἑστιῶσιν, ὡς ὃ αὐτός φησι 

Καρύστιος. Βήρωσος. δ᾽ ἐν πρώτῳ᾽ ̓Βαβυλωνιακῶν τῷ “]ὠῳ 
φησὶ μηνὶ ἑχχαιδεχάτῃ ἄγεσϑαι ἑορτὴν “αχκέαν προσαγο- 
ρευομένην ἐν Βαβυλῶνι ἐπὶ ἡμέρας πέντε, ἐν αἷς ἔϑος εἶναι 

ἄρχεσϑαι τοὺς δεσπότας ὑπὸ τῶν οἰκετῶν, ἀφηγεῖσϑιαί τὲ 
τῆς. οἰκίας ἕνα αὐτῶν ἐνδεδυχότα στολὴν ὁμοίαν τῇ βασι- 

λιχῇ ὃν χαὶ χαλεῖσϑαι ζωγάνην. μνημονεύει τῆς ἑορτῆς 

ἃ καὶ Κτησίας ἐν δευτέρῳ Περσικῶν. Κῶοι δὲ τοὐναντίον 
ὁρῶσιν, ὡς ἱστορεῖ Μακαρεὺς ἐν τρίτῳ Κωακῶν. ὅταν γὰρ 
τῇ Ἥρᾳ. ϑύωσι, δοῦλοι οὐ παραγίνονται ἐπὶ τὴν εὐωχίαν. 
διὸ χαὶ Φύλαρχον εἰρηκέναι 

σουριηι μοῦνοι μὲν ἐλεύϑεροι ἱεροεργοὺ 
ἀνδράσι πρὸς κείνοισιν, ἐλεζύερον ἄμαρ. ἔχοντες" 
δούλων δ᾽ οὔτις πάμπαν ἐσέρχεται οὐδ᾽ ἡβαιόν. 

45. Βάτων δ᾽ ὁ “ΣΣινωπεὶς ὁ ῥήτωρ, ἐν τῷ. περὶ Θεσ- 

ε σαλίας καὶ Αἰἱμονίας σαφῶς ἑμφανέξει τὴν τῶν “Ξατουρνα- 

λίων ἑορτὴν ᾿“Ἑλληνικωτάτην, φάσχων αὐτὴν παρὰ τοῖς 

Θεσσαλοῖς Πελώρια καλεῖσϑαι, γράφων οὕτως ΜἪ Θυσίας 
χοινῆς τοῖς Πελασχγοῖς γενομένης ἀναγγεῖλαί τινα τῷ 11:ε- 

λασγῷ ἄνδρα, ᾧ ὄνομα ἣν “Πέλωρος, διότι ἐν τῇ Αἀἱμονίῳ 

σεισμῶν μεγάλων γενομένων ῥαγείη τὰ Τέμπη ὄρη ὀνομα- 

ζόμενα, καὶ διότι διὰ τοῦ διαστήματος ὁρμῆσαν τὸ τῆς 
λίμνης ὕδωρ ἐμβάλλοι εἰς τὸ τοῦ Πηνειοῦ ῥεῖϑρον, χαὶ 
τὴν πρότερον λιμινάξουσαν χώραν ἅπασαν γεγυμνῶσϑαι, 
χαὶ ἀναξηραινομένων τῶν ὑδάτων πεδία ϑαυμαστὰ τῷ 
μεγέϑει καὶ τῷ κάλλει ἀναφαίνεσθαι. ἀχούσαντα οὖν τὸν 

δ5 

ὁ ΄ 

089 ς͵, ὃ αὐτός Ἀ. ὃ οἴῃ. ΡΥ],, Σακέαν, 1.. σακέας ῬΨ, σακέα 

ἑορτὴ ὁχ ἢοσ Ἰοοὺ σοπιπιθπιοι ία ἃὉ Ευδέδεμίο Ρν. 1098, 80. Υἱάο 
δΔηπΟἐΔΕΙΟΙ 6 ΠῚ, ζωγάνην ΡΨ, ,, ζογάνην βογιδμπεέ χιΐϊάαηι ηι88{1.6ς 

Ο(αϑδι θοπι5. ὃς καλεῖται ζογάνης Ὁ. 

039 ἃ. Ψ. 1. σουρέην Δ. σούρϊη Β, Ἰσούριοις Ῥ. σούριοι οἵ γι, ΤΥ υ- 
σύριοι 1) ] Θὐὰ πιρῖιι8. ἐλεύϑερον ἱεροεργοὺ ΑΒ. ἐλεύϑεροι ἱερουργοὶ 

Ρ, ἐλεύθεροι εἴσ᾽ ἱερουργοὶ Υ1.. ΔΝ. οὐδὸς ἐλεύ ϑερον ἀμαρ] ἔλευρον 

ἅμαρ Β. Μ΄ 3. εἰσέρχεται Ρ οὗ δὴ βαιὸν Β. τὰ 

039 6. Θεσσαλοῖς 1, οἱ Βομυνεἰβῇ: οἀϊεῖο. Θξεναδάξο, ΡΥ. δΐ 

γράφων. οὕτως οἱ: Β. γενομένων ΒΒ. γινομένων ῬΥΤΩ,, . ὅδρμῆσαν 
τὸ) ὁρμήσαντος Β.. οπι, Ρ. , ἐμβάλλοι] ἐμβάλλει Β., ΤΥ 
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Πελασγὸν τὴν τράπεζαν ἀφϑόνως αὑτῷ. κεχοσμημένην τῷ 
Πελώρῳ παραϑεῖναι. χαὶ τοὺς ἄλλους δὲ φιλοφρονουμέ- 
γους ἕχαστον φέρειν ὅ τι ἔχοι παρ᾽ αὑτῷ βέλτιστον, καὶ 
παρατιϑέναι ἐπὶ τὴν τράπεζαν τῷ ἌΉΝΝΝ » χαὶ αὖ- 

Τὸν τὸν Πελασγὸν προϑύμως διακονεῖν, χαὶ τῶν ἄλλων 
τοὺς ἐν ἀξιώματι ὄντας ὑπηρετεῖν, χαϑότι ἑχάστῳ ὁ. χαι- 
ρὸς παρέπιπτε. διόπερ φασὶν, ἐπεὶ τὴν χώραν κατέσχον; 
ἀπομιιύημα τῆς τότε γενομένης ἑορτῆς; ϑύοντας Ζιξ Π:- 

λώρῳ, τραπέζας τε λαμπρῶς κοσμοῦντεις προτιϑέναι, καὶ 

οὕτως φιλάνϑρωπον τὴν πανήγυριν συντελεῖν -ὥστε χαὲ 

τοὺς ξένους ἅπαντας ἐπὶ τὴν ϑοίνην παραλαμβάνειν χαὶ 

τοὺς δεσμώτας ᾿ λύειν καὶ τοὺς οἰχέτας καταχλίναντας μετὰ 
πάσης παρρησίας ἑστιᾶν. διαχονούντων αὐτοῖς τῶν δεσπο- 

τῶν" καὶ τὸ σύνολον δϑὲ χαὶ νῦν Θεσσαλοὺς μϑίανων ὅορ- 
τὴν ἄγοντας προσαγορεύειν Πελωρίαν. " 

40. Πολλάκις οὖν, ὡς ἔφην, τῶν τοιούτων ἡμῖν παρα- 
τιϑεμένων ἐπιδορπισμάτων ἔφη τις τῶν παρόντων 

«Αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι." 

τί γὰρ ποϑεῖ τράπεζα; τῷ δ᾽ οὐ βρίϑεται; 
πλήρης μὲν ὄψων ποντίων, πάρεισι δὲ 
μόσχων τε σὰρξ τέρεινα χηνεία τε δαὶς, 
χαὶ πεπτὰ χαὶ χροτητὰ τῆς ξουϑοπτέρου 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα " 

φησὶν ὃ Εὐριπίδης ἐν Κρήσσαις: καὶ ὡς ὁ Εὔβουλος δ᾽ 

ἐν ᾿Ολβίᾳ ἔφη ! 
Ἂν τῷ γὰρ αὐτῷ πάνϑ'᾽ ὁμοῦ πωλήσεται 

ἐν ταῖς ᾿ϑήναις" σῦχα, κλητῆρες, βότρυς, 

099 ἔ, αὑτῷ Β15 ἀ6αϊ Ρτὸ αὐτῷ. ἐπεὶ τὴν ἴ,. ἐπὶ τὴν ΡΥ͂. 

μίμημα τῆς τότε ἑορτῆς ϑύουοσι διὲ -- Ὁ. ϑύοντας δομινοῖρι. 1.65 
ϑοραΐαν χαὲὶ ϑύοντας. 

040 ἃ. Πελώρῳ Ἐϊιδέαξῃϊιβ Ρ. 1101, 33, πελώριω (810) Ὁ, 1,6- 
Βορέαν Π]έλωρι. φιλάνϑρωπίν τε τὴν ΒΡ οἵ, 'ὰὲ βυδρίοον, ἃ, δΧ 
400 Ομ οΙθἢ. τὲ φιλάνϑρωπον τὴν δἰξέα!ϊξ. τε οπι. ΟΥ̓́Τ, δὲ Επβεδεμίι. 

040». Υ. 2. τόδ᾽ οὐ βούϑεται Ῥ. Υ͂, 4, τὲ σὰρξ τέρεινω 

ῬΟΡΒΟΠ ΙΒ ἵπ ΜΠ ΒΟΘ απ. Ρ. 240. τέρεεναι σάρκες Ψ].. τέριναι σάρκες Β. 
τε ὀίναι σάρκες Ῥ. χηνεία  χηνίὰ ΒΡ. Ὑ. ὃ. χροτητὰ } κρό- 
τητα Ῥ. ἔφη οπι. Β. ἘΠΒΌΗ νουϑιδ οἵα, Ο. ΟΝ, 2, οὗκα, 

πλητῆρες ῬΙΘΥδοπα5. αἱ Δοουα μ᾿. 368, Τὴ θεῖ οὐκ ἀκλητῆρες. 
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γογγυλίδες, ἄπιοι, μῆλα, μάρτυρες, ῥόδα, 
μέσπιλα, χόρια, σχαδόνες, ἐρέβινϑοι, δίκαι, 
πῦος; πυριάτη » μύρτα, κληρωτήρια, 
ὑώκινϑος, ἄρνες, κλεψύδραι, νόμοι, γραφαί.. 

μέλλοντος οὐν τοῦ «ΠΠοντιανοῦ λέγειν περὶ ἑκάστου τῶν 
παραχειμένων, Οὐ πρότερόν γε, ἔφη ὁ Θύὐλπιανὸς, ἀκουσό- 
μεϑα περὶ τούτων, ἕως ἂν περὶ τῶν ἐπιδορπισμάτων εἴπῃ. 
καὶ ὃ Ποντιανὸς, Τραγήματα Κράτης φησὶ Φιλιππίδην 
λέγειν ἐν Φιλαργύρῳ οὕτως 

Πλακοῦντες, ἐπιδορπίσματ᾽, ὠὰ, σήσαμα. 
ὅλὴν λέγοντ᾽ ἄν μ᾽ ἐπιλίποι τὴν ἡμέραν. 

χαὶ Δίφιλος ἐν “ελεσίῳ 
Τράγημα. μυρτίδες, πλακοῦς, ἀμυγδάλαι" 
ἐγὼ δὲ ταῦϑ' ἡδιστά γ᾽ ἐπιδορπίζομαι. 

“Σώφιλος ἐν Παρακαταϑήκῃ 

Ἡδύ γε μετ᾽ ἀνδρῶν ἐστιν “Ελλήνων ἀεὶ 
συνάγειν" τὸ πρᾶγμα χάριεν. οὐχὶ, δύο 
χυάϑους ἀνεβόησέν τις ὑπόχει" κωμάσαι 
πρὸς τὴν Ταναγρικὴν δεῖ γὰρ, ἵν᾿ ἐχεῖ χαταχλιϑεὶς 
ἐπιδορπίσηται τὰς ὀνείας ματτύας. 

Πλάτων ἐν τῷ "Ἵτλαντικῷ μεταδόρπια αὐτὰ καλεῖ ἐν τού- 
τοις , Πάντα τ᾽ εὐώδη ἔφερε τοῖς κατοιχοῦσιν ἡ γῆ, καὶ 
τὸν ἥμερον δὲ καρπὸν πλεῖστον ἔφερε, καὶ ἀκροδρύων πλῆ- 
ϑὸος, καὶ ὅσα παραμύϑια ἡδονῆς μεταδόρπια. ““ ς 

640 ς, Υ. 4. χόρια ΑΒΨ. χοίρια Ῥ. χώρια ἵ,. Υ. 5. πυὸς 1. 

πυος 5ῖπ6 δοοθπία. πυριάτη ΑΒ, πυρια τὲ Ῥ, πυρεία τέ Υ1.. 
ἀκουσόμεθα περὸ τούτων οπι. Β, εἴπῃ  εἴπης δοΙνΘΙΡἢ.. 

οὕτως οπι. Β. 
040 ἃ. λέγοντ᾽ ἄν Ἰασοθπία8 ». 339. Τυορορθαίαν λέγοντα, 

ἐπιλίποι Ν].. ἐπιλείποε ΑΒΡ. καὶ Ζίριλος καὶ οπι. ΒΚ, 

ἀμυγδάλαι ἀμυγδαλαῖ Α. ἀμυγδαλαὺ ῬΎΏ, 1π Ὁ υΐογαιθ ἀοοδιαζα5 

65. “Σωώφιλος ἐν] ἐν οπι. Β, Υ. 2. χάριεν χαρίεν Ρ, 

Ῥοβὲ οὐχὲ ᾿ηδίοανὶ 5.0} θὰ 6 ἀοϊδοΐξαηι. οὐχὲ γὰρ δομυνοῖσῃ. 

Υ. 4. ἕν᾽ εἶν᾽ ΒΡ, κατακλιϑεὶς] χαταχλησϑεὶς Β.. 

040 ὁ. ἐν τῷ οπἱι. Β. ᾿Δελαντιχῷ 1 δῖνε Οὐία Ρ. 11 ἃ, 

Οπιῖϊδιε δορὶ οπιο. ἐν τούτοις οἱ. Β. τὸ τε ΕΣ δ 
εὐώδη ΑΒ. εὐώδης ΡΥΤ,. ἔφερε) ἐφέρετο Ἀ. ἐφαίνετο ΒΡΨΙ,. ἔφερε 

τότε ϑοιν εἰσὶν. ΑἸϊξοι ἀρὰ ὈἸαίοιθηι. ἥμερον Ψ1.. ἡμέτερον ΒΡ. 
ἡδονῆς) πλησμονῆς ΡἈ]αίο. 
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. 47, Τρύφων δέ φῆσι τὸ παλαιὸν, πρὶν ἐἰσελϑεῖν τοὺς 
δαιτυμόνες , ἐπὶ τῶν ἱτραπέξῶν χεῖσθαί τὴν ἑκάστου μοῖ- 
ραν, ὕστερον δὲ πολλά τὲ καὶ ποικίλα ἐπεισφέρεσθαι" διὸ 
χαὶ ἐπιφορήματα χληϑῆναι.. φιλύλλιος δ᾽. ἐν “«Ῥρεωρύχῳ 

Γ φησὶ περὶ. τῶν δευτέρων τραπεζῶν λέγων. ““μυχδαλὰ, 
χάρυα, ἐπιφορήματα. “' καὶ ἄρχιππος ἐν .“Ηρακλεῖ-καὶ Ἡρό- 

δοτος ἐν πρώτῃ. καὶ ἐπιδορπίσασϑαι δ᾽ ἐλέγον τὸ ἐντρα- 

χεῖν χαὶ ἐπιδειπνῆσαι. ἅ ἅπερ Ἤρχιππος͵ ἐν Ἡρακλεῖ γα- 

μόυντε, ἐπιφορήμωτα χαλεῖ διὰ τούτων᾽,, ᾿Ππρίοις ἐπιφορή- 

μασί τ΄ ἄλλοις Ὁ χώσολὺ χαὶ “Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ 

841...Σἰτίοις δὲ ὀλίγοισι, χθέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖς. τ: 
τὸ μέντοι χατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον ,, ᾿Αϑυδηνὸν ἐπι-- 
φόρημα “ τέλος τί ἔστι χαὶ ἐλλιμένιον, ὡς “Ἱριστείδης 
φησὶν ἐν τρίτῳ περὶ παροιμιῶν. Διονύσιος δὲ ὁ τοῦ Τρύ- 
φώνος. " Τὸ μὲν΄ παλαιὸν, πρὶν εἰσελϑεῖν τοὺς δαιτυμόνας, 

ἐπὶ τῶν τραπεζῶν "εσθαι τὴν ἑκάστου μοῖραν, ὕστερον 
δὲ πολλὰ ποιχίλα ἐπιφέρεσθαι. διὸ χαὶ ἐπιφορήματα χλη- 
ϑήναι. «« φιλύλλιος δ᾽ ἐν Φρεωρύχῳ τὰ ἐπιρερόμενα μετὰ 

ν τὸ δειπνῆσαι, λέγων. ὧδε ,,᾿Αμύγδαλα, χαρύδι᾽ ; ἐπιφορή- 

ματα." Πλάτων δ᾽ ἐν Μενέλεῳ ἐπιτραπεζώματα αὐτὰ χα- 

λεῖ, οἷον τὰ ἐπιτιϑέμενω ταῖς τραπέζαις βοώματα, λέγων 
οὕτως 

Εἰπέ μοι, 
ὡς ὀλίγα αὐ τῶν ἐπιτραπεζωμάτων. 
ΠΒ.. ὃ γὰρ ϑεοῖσιν ἐχθρὸς αὐτὰ κατέφαγεν: 9. Ὁ 

᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης τὰ τραγήματα φήσει 

φιλίλλιος δὲ φρεωνύχῳ ΒΒ, λέγων φησὶν ἀμύγδαλα, κάρια --- Β. 

040 ἢ. ᾿ἀμύγδαλα ἵπ ἤης ἐγϊπιθένι Γαϊξ, κάρυα] παρύδι" 
641 Ὁ, ἐν «Πρακλεῖ ἕν Ὅπι. Β, ἐν πρώτῃ  Ὅαρ. 133, 
καλεῖ] καλεῖς Β, διὰ τούτων οἧι. ." ἑΠρόδοτος δ᾽] δ᾽ ὁπ. Β. 

τὴ πρώτῃ] τῇ οἱι: Β. Σιτίοις] σίτοιαν Ἡογοβοίϊι5 δὲ Αἰπὸ- 

πᾶΘῸ5 ΓΨ΄, Ρ. 144 ἃ. 
1641 ἃ. ἐλλεμένιον ΟΑΒΔΌΒΟΠι5. ἐναρμιέμιἠν ΡΥΙ,, Ηοὸο 68ὲ ἐνλε- 

μένιον. περὶ οπι, Β. τρύφωνος προκείμενον. πλάτων δ᾽ ἐν με- 

γέλεῳ Β. τη 18 Οπεπίθαβ. ΟἾ 5518. " πολλὰ καὶ ποικίλα οινν ο 5, 

041 νυ. χκαρύδι" Α, χκαρύδια ΡΥΤ,. κάρυ᾽ 040 Γ᾽ λέγων οὕτως 
οπι. Β, ΡΙαίοπ 8 ν. 1. εἰπέ ΒΡΥ͂, εἶπε 1.. ν΄. 2. διέυλε ΕΥ. 
Ρ. 170 ἢ" “Αριστοτέλης δ᾽ δ᾽ οπι. Β, 
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λέγεσθαι. ὑπὸ τῶν. ἀρχαιϊῶν: τῤωγάλια,. ὡσεὶ" “γὰρ πὴ ν 
πισμὸν εἶναι. Πίνδαρος. δ᾽ ἐστὶν ὁ εἰπὼν 

ς ᾿ ε,χείπγνου δὲ λήγοντος γλυχὺ τρωγάλιον, ΤΙ 

καίπερ πέδ᾽ βῴϑιοαν βοράν τς τὐούπογθχωτιν. ἦγος 

ὄντως γὰρ. κατὰ τὸν" τ ἐρ μὸν νιον ἐνοένν ἔστιν᾽ εἰς. 
τὰ παρᾶκείμενω εἰπεῖν ὦ Ψ ΣΟ ατ ΟΣ 

Ὁρᾷς τὸν εὐτράπεξον ὡς ἡδὺς βίος... τ ποῖ 

48.. Ὅτι γὰρ ἦσαν καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαΐοις αἱ δεύτεραι 

τράπεξαι πολυτελῶς μεμεριμνημέναι παρίστησι Πίνδαρος 
ἐν ᾿θλυμπιονίκαις οὶ τῆς, “Πέλοπος χρεουργίας διηγούς 
μένος , 

Τραπεέζαίσι δ᾽ ἀμᾳίδευρα ᾿ χρεῶν ἡ - ᾿ 
σέϑεν διεδάσαντο καὶ. φάγον. ὦ τ 5 

ἃ ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μαχάρων᾽ τὶν εἰπεῖν." 

" Ὑὖ 0.0 

οἱ δὲ. 'ππαλαιότεροι ἁπλώς τραπέζας. ἔλεγον, ὡς ̓ Ἡχαιὸς. ἐν 
᾿Ἡραϊστῷ σατυριχῷ γΐΣ; 

Θοίνῃ σὲ πρῶτον τέρψομεν.. πάρεστι δέ, " ι 
Β. τὸ δεύτερον δὲ τῷ με κηλήσεις τρόπῳ: ἐκ-ἃς 
4... μύρφ' σὲ χρίσω πάμπαν ὐόσμῳ. δέμας. 

Η 

ὦ Φι ὕδωρ δὲ γίψψαν χεῖρας οὐ πρόσϑεν. δίδως; 
ἜΣ 

Ὁ} 0 

ὑπὸ τῶν ἀρχαίων] ὑπ᾿ ἀρχαίων Β, τρωγάλια, ὧσες γὰρ ϑοινν ΕἸ Ρἢ. 

τρωγαλιλωσει (--- ὡσὲι χῶμ γὰρ ἫΝ ̓τρωγάλια γὰρ ῬΥΠ,... τ ΑΝ 
Ετ. 94. ν. 648... ἢ ᾿ 

647 6. λήγοντος ΑΌ 6ἐἐ Εβέδεῃ 5 Ρ.. 1401, 49: αῤῥοστού ΡΥΊ.. 
γλυκὺ 1, εὐ Ειππίδεμίιβ. γλυχὺν ΒΨ, Ριπάδνὶ γθυβαπι ἃ}- 

ΘΓ πὶ οὁπι, Ο οἱ Ἐλιβέδεἢ 5. καίπερ ΒοΘΟΚΒῖα8. ΠΛΡΓΙ καὶ περὶ. 

τ πέδ᾽ δοπηπρίάοιυβ. Εἱδυῖ παῖδ᾽, (παῖδα φϑόνον 1).) Εὐριπί- 

δη»] 1π Πρ σηνοπίο ἀρὰ Βεοράθαπι ΕἸ». Π.1, 14. ν0]. ἢν ν. 37]. 
ἐν ᾽Ολ νμπιονίκαις } Φ(,,. 80. ..δὺ ἀμφίδευρα, οογγυρίο ΒΡ, 

ἄμφι͵ δευρα Αι ἀμφὶ δεύτατα Ὑ. ΨΙας ἀππρίαεοποπι." Ν 

041 ἃ. Υ. 3. ἄπορα γαστρήμωργον] 1,Θϑ να ξαν ἄπορον γαθερίμαρ: 
γον: αὔθ δέϊδπη Ιλ} οράϊσαπι δὲ ορεϊπιογαπι δὲ ΡΙυνπιονιμή 
ΤΗΝ οϑέ, ἄπορὸν ἀγκστρίμαργον τῶ (ΘΕ, υὑξ 5Βυϑρίσους 4), ἿΣ 

᾿ α 

ὅθι ἀπόρον γαστρίμαργον. μακάρων τιν] μακρῶτιν" Β.. μιακρῶ τινὶ Ῥ 

ἈΟΒαΘΙ γογβι5 Ὁπι. Ὁ. ον Ἃς Θοένη σε Οαβαιθοπ 5, [1 ΓΙ 
ϑοίνην δὲ, ᾿ ν. 2. δὲ δαάϊαϊε Ταοοθβίυϑ Ρ». 340... με χηλήσεις 
Α. μὲ κλήσεις Ῥ. μηκηλήσεις ἴω, μὴ κηλήασεις»οἴμ.ν Υ. 4. νίψαῇ 
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Α. ναί" καὶ τράπεξζά γ᾽ ἐκποδὼν μονας τ » 
᾿Αριστοιράνης “Σφηξὶν ΛΟ τὸ οὐτν : 

Ὕδωρ χατὰ ᾿χειρὸς 2" τὰς. τραπέζας εἰσφέρειν. 

᾿Δριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ μέϑης “παραπλησίως ἡμῖν δξυ- 
6 τέρας τραπέζας ἀπαγορεύει διὰ τούτων » Τὸ μὲν οὖν. ὅλον 

διαφέρειν τράγημιεν βρώματος νομιστέον. ὅσον ἔδεσμα τρω- 

γαλίου. τοῦτο γὰρ πάτριον τοὔνομα, τοῖς “Βλλησιν, ἐπεὶ 

ἐν τραγήμασι τὰ βρώματα παρατίϑενται. διόπερ οὐ χακῶς 

ξοιχὲν εἰπεῖν ὁ πρωτὸς δευτέραν προσαγορεύσας τράπεξαν" 

ὄντως γὰρ ἐπιδορπισιιός ὦ τις ὁ τραγηματισμός ἔστι. χαὶ 

δεῖπνον. ἕτερον ᾿“παρατίϑεται τραγήματα. “ Δικαίαρχος δ᾽ 
ἐν πρώτῳ τῆς "ἐϊον Τθοφωνίου: καταβάσεώς φησιν οὕτως" 

ΓΗ͂ γε τὴν πολλὴν δαπάνην ἕν τοῖς δείπγοις παρέχουσα 

δευτέρα τράπεζα" “προσεγένετο χαὶ στέφανοι" χαὶ μύρα καὶ 
ϑυμιάματα χαὶ τὰ τούτοις ἀκόλουϑα πάντα: 

49. ᾿Εδίδοτο" δὲ καὶ φὸν ἐν τῇ δευτέρῳ ὄμμα ὥσπερ 
χαὶ λαγῷα καὶ χίχλει. κοινῇ μετὰ "τῶν'᾽ ψμελιπήκτων εἰσε- 

φέρετο, ὡς ᾿Αντιφάνης ἐν “Ζεπτινίσκῷ φησὶν οὕτως ἌΣ 
᾿ Οἶνον ᾿Θάσιον πίνοις ἄν; ΒΒ. εἴ τις ἐγχέαϊ. " 
δι ζῷ πρὸς ἀμυγδάλας δὲ πῶς ἔχεις ἢ. Β., εἰρηνικῶς. 

γίψας Β. Ψν. 8. καὶ ᾿αὐδιάιε Οαβαυθοηαβ.. ᾿εράπιξὰ 7 ᾽ν ἐχπο-: 

δὼ») τράπεζ᾽ ἐχποδῶν Β. τράπεζά γι ἐκ ποδῶν ἢ τὸ ἀπαίρεται λβ. 

ἐπαίρεται, ΡΙ,, ἑπαίρεται Υ. ὑ Ξφηξὶν (σφιγξὶ ἣν 8) 1.226: 

ἀριστοτέλης ἐν περὶ μέϑης τὸ μὲν οὖν ὅλον φησὶ διαφέρειν Β. 
ΨΞ ἀπαγορεύειν Δ. ἐπαγορεύει ῬῪ Γ,ν᾽ ΩΝ 

0641. 6. ἔδεσμα, πρωγαλίου.] (ἐδέσματος τρωγάλιον Ββινιει δα. 
παν ,, τραγαλίου ΕΥΨ. κακῶς ἴ,,.. καλῶς Ῥγ. ὄντως ΑΒ, 

:-Θρ᾽ξομπιθ. οὐ Ἐπιβέδέμιτβ ῥ. 1401], 0, οὕτως ΡΥ, Ερίέοπηθ. Ομ 580 

ΑὐἸβέοίθ 8. πομηΐηθ. πᾶ6ο, Θχοογρδὶε δευτέρας δὲ; τραπέζας ἐκάλουν «τὰς 
-“φῶν τραγημάτων. ὄντως γὰρ ὃ τραγηματισμὸς ἐπυδορπισμός τις ἐστὲ “καὶ 

δεῖπνον, ἕτερον» τις ὃ, τραχηματιομάξ) τραγηματισμός «τἰς ΡῬΥ!,. 

,“Οογγόχίε, δοῦν εἰ 5ἢ., 6 χ Ἡ ΒἰΑΡΙΙΘ.. εὐ Βυβέατμιο,.. . εἰς: τροφρωνίου 
ἊΒ, Ανρυδξ εἰς, “χὰ : εὐ 

,.-. 

041 Γ᾽ φησιν κἰ δρωῦνα ΠΩΣ Ὄ ἢ γῈ ΤΩ ἦγε ΒΡΥΨ, Ἐσνέασξο 
ἥ τε 50 Ἰθ  πάυπι. παρέχουσα “Τ,. παρέχουσαν ῬΥ͂, δτκέξανοι]) 

στέφανος Ἢ. ἐν αἷς λαγῷα᾽" χαὶ κίχλαι καὶ ρον καὶ φὰ προσε- 
᾿'φέρετο (προέφέροντο Ἐϊιυβέαιἶιι8. Ρ. 1401], 82:) εἰσέφἔρέτο] 
εἰσφέρετο ΒΡ, ὀὕτως οην. Β. πὐννμμον. γΘΓΒιι5. αἰ Ἑ Τ α- 

βίδ Π15 ἢ. 1401, δ3. Ψν. 2. ἀἀυγδάλας) ἀμυγδαλᾶς Ἐϊπιδτας 5, 



6042 

Ὁ 

ς 

1420 12 

μαλακὰς σφόδρα, δι΄ ἃς μέλιτι προσπαίξειν βία. 
«4. μελίπηχτα δ᾽ εἴ σοι προσφέροι; Β. τρώγοιμι καὶ 
ὠὸν δὲ καταπίνοιμ᾽ ἂν ἄλλου δή τινος. 

ἐν δὲ Ὁμοίοις 

Εἶτ᾽ ἐπεισὴγεν χορείαν ἢ τράπεζαν δευτέραν Ὁ 
καὶ παρέϑηκε γέμουσαν πέμμασει παντοδαποῖς. 

ἄμφις δ᾽ ἐν Τ' ὑννοικομανίῷῳ ἷ 

Ἤδη ποτ᾽ ἤκουσας βίον ἀληλεσμένον; 
χιϊτκ καΐξ τοῦτ᾽. ἐκεῖ" «ἔστιν σαφῶς" 

ἄμητες, οἶνος ἡδὺς, ὠὰ, σησαμαῖ, 
μύρον, στέφανος, αὐλητρίς. Β. ὦ Διοσχόρω, 

ὀγύματα τῶν δώδεχα ϑεῶν διελήλυϑας. 
Αναξανδρίδης. ᾿ἡγροίχοις 

ἐν ἀπδλς αν ἐστεφανώϑην, ἡ τράπεζ᾽ ἐπήγετο, 
τοσαῦτ᾽ ἔχουσα βρώμαϑ'᾽ ὅσα μὰ τοὺς ϑεοὺς. 

᾿ καὶ τὰς ὃὲ εὰς οὐδ᾽ ἔνδον ὄντ᾽ ἤδειν ἐγὼ, 

οὕτω παρέξων χρηστὸς οὐκ ἔζων τότε, 
Κλευϑμη “Πανδρόσῳ 

“Ἵάβ᾽ ὕδωρ κατὰ χειρός, 8. μηδαμῶς. καλῶς Αι 
«4. λάβ᾽, ὠγαάϑ. οὐδὲν χεῖρον. ὠ παῖ, σὺ δὲ τίϑει 

ῬΡοβέ, πο γ ΥΒ πὶ Δ]ΙαῸα Θχοί ἀἶββα γἱἀθηξαν". γ᾽ Ὁ. μαλακὰς] 

᾿μᾶλλον οπιῖδδο σφόδρα Ὁ εἰ Ἐπδέδιμιυβ. ς, δι᾿ ἃς] διασ Ῥ, 
βία) δέζαν ἴῃ σοπιρελάϊο οοᾶϊο ΙΒ Ο Ἀρποβοογο 5101 υἱἀθθαΐαν ΒΟ ΕἸ ΒΉ, 

δέδοται Ἐπδιαξῃϊυ8: “ ν. 4. προσφέροι λΒ. προσφέρει ΔΩ 

τρώγοϊμι καὶ ΑΒΡ. ᾿τρώγοιμ ἂν καὶ Ὑ1,. τρώγοιμ᾽ ἂν Οπιῖ580 καὶ Ὁ εἶ 
ἘΠπιδέδεμι5. 

6042 ἃ. Ν. ὅς. ἄλλον (ἄλλους ΒΡ) δή τινος οπι, Ὁ οὐ ἘΣ αιβέδεμῖιι5. 
γεγβὰβ οχ᾿ ἱθμοίοις. πηι. Ὁ, ὋὉμοίακις ΠΑ Ι Θοδτηρῖι8. πα. 

ἐπεισῆγεν χορείαν 1 ̓ἐπεισὴγ᾽ εὐχορίαν Ῥ. ν. 2. ιϊπο υϑυβιπι δΧ 

ῬΗΠΟχΧοπὶ Ζείπνῳ . Βιπι ρ5ῖδβθ. υἱἀθέυσ Απερῆαποβ. Οὐπῇ, αὐ ΧΙ. Ρ. 
Α7]1 «. δ᾽ ἐν οπι. Β," γ. 1. ἀληλεσμένον Οαβαῦθοπι8. ἄληπ- 
λεμένον ΟΡΥΊΠ,. ν. 2. 1, ουπᾶπη ἱπάϊοανιε δοινν εἰ ρὲ. 
αἱ τοῦτ τέκειν Ἀ. αἱ τοῦ τεκεῖν Β. αἱ τοῦ τυχὲϊν Ῥ. αἰτοῦ τυχέϊν Ὑ1- 
τοῦτ᾽ ἐκεῖν Ὁ. ἐστιν Δ. ἐστι ΒΟΡΨΙ,. Υ. 3. ὠὰ Ο.. ὡσὰ 

ΑΨ. ὧσα ΒΡ. σησαμαξ δοιινν εἶσι, σησαμαὺ ΑΒΡΥΠ,, σήσαμα Ὁ, 
Υ. 4. αὐλητρίσω διασκόρῳ Β. ἢ 

042 ".. Αυδχαηάναϊβ. υθυβὰβ. πὶ. σα Ψ, 3, ἔνδον ΑΒΡΥ, 
εἶδον 1.. ὄντ᾽ ΑΒΡ. οὔτ᾽ Υ].. ἤδειν  ἔδειν ῬᾺ ᾿ ΑΥὉ 
οὕτω) οὕτως ΔΛ. χρηστὸς ὙΠ]ΟΡταπῖμ8. Εὐδυὶ χρηστῶς. 

042 ο. ΟἸδαρολΐ ν. 2. ὦ παῖ σὺ δὲ τίϑει Νεϊπεκίυα », 70. [μ9- 
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; 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν κάρυα καὶ τραγήματα. 
7 ’, 

Εὔβουλος Καμπυλίωνι 
εὐ, ΟΡ Ὁ» 3 ς ͵ τὸν, Ἢ 

Τραγηματων δ᾽ ἔσϑ' ἡ τραπεζὰ σοι πλέα. 

Β. οὐ φιλοτραγήμων εἰμέ πως. ἑκάστοτε; 

΄ἄλεξις Πολυκλείᾳ" ἑταίρας δ᾽ ὄνομα ἸΠολύχλεια" 
Ὁ πρῶτος εὑρων “χομιψὸς ην τραγήματα. 
τοῦ συμποσίου γὰρ διατριβὴν ἐξεῦρέ πως, 
καργοὺς ἐχῶν πυβοτῦτε τὰς σιαγόνας. 

Ὰ Γ 

ἃ χαὶ ἐν “Ομοίᾳ" τὸ δ᾽ αὐτὸ δρᾶμα καὶ ὡς ᾿Δντιδότου φέ- 

ρέται" 
Οὐδὲ φιλόδειπνός εἶμι. μὰ τὸν “Ασχληπιὸν, 
τραγήμασιν χαίρω δὲ μᾶλλον. }. εὖ πάνυ. 

«. τραγήματ᾽ αἰσϑάνομαι γὰρ ὅτε νομίζεται 
- ᾿ Ὶ τοῖς νυμφίοις μετιοῦσι. Β. τὴν νύμφην λέγεις. 

», 27 - - ᾿ 

“4. παρέχειν ἀμητας καὶ λαγῷῴα χαὶ κίχλας. 
νἱ , - τούτοισι χαίρω. τοῖς δὲ κεχαρυχευμέγοις 

ὄψοισι χαὶ ζωμοῖσιν ἥδομ᾽, ὦ ϑεοί. 
᾿ ᾿ ο ΕῚ 

ς πίων δὲ χαὶ Διόδωρος, ὡς ῴησι Πάμφιλος, ἐπαίχλειό 
- " " - 

φασι καλεῖσϑαι τὰ μετὰ τὸ δεῖπνον τραγήματα. 
ὔ 

ὅ0. Ἔφιππος ᾿Εφήβοις 
’ . . - 232 - ῃ 

Χόνδρος μετὰ ταῦτ᾽ εἰσηλϑε, μύρον Αἰγύπτιον" 
΄ - ΄ 

(βοινικίγνου βῖχός τις ὑπανεωγγυτο, 

Βοθαΐυν πεῖς ἐπιτέϑει, ἘΠΡΌΠ νυ. 3, οὐ Ὁ, οὐχὲ ΡΥΨΙ,, 

ΑΙΟΧ 15 ν, 2. πως οὁπ|. Β. Ψν. 8. μηδέποτε ΒΒ. οὐπὶ ΟὈΞΘΌΡΟΠΟ, μη-- 

δεπώποτε ΡΥΪ,, 

642 ἃ. ΑἸ]οχιᾶϊα γ 5118 ΟΠ]. Ὁ, Υ. 2. χαίρω δὲ ἘΡΓΩΤ Εἴ 5 

Ρ- 450. δὲ χαίρω ῬΥΤ.. Υ. 6. χεχαρυχευμένοις ΑΒ. χεκχαρυκχευ-- 
μένοις Μ᾿ Ψ. 7. ζωμοῖσιν ἥδομν᾽ ὦ] ζωμοῖσιν ηδ᾽ ομω Δ. ζωμοῖς 
ἀνήδομ᾽ ὦ Νιοϊπο]ςιιι5 Θυδοβέ, Μοπαπάν. 1. Ρ. 26, 

042 ο. ἀπίων δὲ ΒΟ. ἀπίων δὴ ΡΥΪ,. Ζιόδωρος] ., οϊειδ ἴπ 

ποηηι 8. βογρίηι “Ἡρόδωρος. ςς (ϑαῦθομπαϑ, 91οὐ ογαχη ὁπ. Ὁ. 

ἐπαίχλεια ΑΒ. ἐπαίχλια Ὁ δαρογβουρίο ἐπαίζλεια. ἐπέκλεια ΡΥ͂Ι, οὐ 
δρϊίοπιθ ΗΟ δ 611}, φασι] φησὶ Β. ἔφιππος δὲ τραγήματα 

ἀπαριϑμούμενός φῆσι δριέομις,; ΟΠΪ550 Ρυΐοτο ἘΡ ΙΡΡΙ ἔγασηῃιθηΐο, 

ἢ. 1. μετὰ ταῦτ᾽ ἰδοοῦδιιβ Ρ. 341. Τιοσοραΐαν μετά τ΄. 

εἰσῆλθε Β. εἰσῆλθεν ῬΥΤ,. Ὑ, 2. δἰέιμς 1. Ρ. 29 ἃ, ἀπᾶάς Φοινι- 

κίνου τοροβίξαπι, 1011 φοινίκου, Φοινικικοῦ. Ὀἀδαιϊθοπιι8. βικός 

ΔΥΒΕΝΑΕῦρ, ΕΠ. 092 
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ἴγτρια τραγήμαϑ᾽ ἦχε, πυραμοῦς, ἄμης, 
ῳῶν ἑκατέμβη. πάντα ταῦτ᾽ ἐχναύομεν, 
ἐμασώμεϑ᾽ οὕτως ἀνδρικῶς ὅσ᾽ εἴχομεν" 
καὶ γὰρ παραμασύντας τινὰς παραβόσκομεν, 

χαὶ ἐν Κύδωνυ 
Καὶ μετὰ δεῖπνον χόχχος κ᾿ αὶ 
ἐρέβινϑος. « « κύαμος, 
χόνδρος. τυρὸς, 

μέλι. σησαμίδες, βράχος, βρυγμὸς, 
! μνοῦς, πυραμίδες, μῆλον, κάρυον, 

γάλα, κανναβίδες, κόγχαι, χυλὸς, 
Διὸς ἐγκέφαλος. 

Ἴλεξις Φιλίσχῳ 
᾿Αρτέον 

τράπεζαν, ἀπονίψαι δοτέον, προσοιστέος 
στέφανος, μύρον, σπονδὴ, λιβανωτὸς. ἐσχαρὶς, 

τράγημα δοτέον ἔτι, πλαχοῦντος ἁπτέον. 
ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ Κυϑήριος Φιλόξενος ἐν τῷ Δείπνῳ δευτέρων 

043 τραπεζῶν μνημονεύων πολλὰ χαὶ τῶν ἡμῖν παραχειμένων 
ὠνόμασε, φέρε καὶ τούτων ἀπομνημονείσωμεν. Τὰς δὲ δὴ 
πρόσϑεν μολούσας λιπαραυγεῖς πορϑμίδας πολλῶν ἀγαϑῶν 
πάλιν εἰσέφερον γεμούσας" τὰς ἐςφημέριον καλέοντι νῦν 
τραπέζας, ἀϑάνατοι δέ τ᾿ ᾿ἀμαλϑείας κέρας. ταῖσι δ᾽ ἐν 

τις} βίχος τις ῬΨΤ,. Υ. 3. 4. δἰίυῖε Π. ρ. 58 ἃ. Ν. 3. ἔτρια 
08. εἶτ᾽ ἔτοια Ἀ. εἰτὶ τρίς ΒΡ, εἶτ᾽ ἠτρία ὙΙ,. τραγήμαϑ᾽ ἧκε 
Ῥουβοπιβ ἵπ ἈΠΙ5ΟΘΙ] απ. Ῥ. 240. τραγήματα ϑῆκε ῬΨ!,. τραγήματα 
ΟὨἶ8Β80 ϑῆκε 58. τραγήματα 9’ ἧκε Οογαῦβ. πυρὰ μοῦσα μησάων 
ἐχαντόμβην ἄντα Ὁ, Νν. 4. ὠῶν Α εἐ δ8. ὠὸν 1, πάντα ἴ,. 
γνάντα ΥΨ,, ταῦτ᾽ ἐχναύομεν Τ, δ 58, ταῦτα ἐτεχνάομεν ῬΥ͂.. 
ν΄, 5. ἐμκασώμεϑ᾽ ϑομννοῖρῃ. Τιϊδεὶ ἐχμασώμεϑ᾽. Υ. 0. παράμε- 
σύντας Οἀδαυθοπαβ. Γἰδτὶ παραμασύλτας. ν.1. μετὰ δεῖπνον Μεῖ- 
ΠΟ ΚΙῸΒ Ρ. 72, ΤΠ ροθαΐαγ μετὰ τὸ δεῖπνον. Τηδίσανὶ Ἰασα πᾶ8. 
Ἧς 4. σησαμίδες)] γιὰ τ. 646 ἢ, βράχος οπι, Ὁ. βοίγχος Μοῖπ6- 
Κα5. ἄρ] οίο βρυγμὸς. 

; 042 ἔ,, ΑἸοχ ἀἴ5. τ ϑυβὶβ οπῖ. 6. Υ. 2. ἀπονίψαι ῬοΓΒΟΠα :, 
Πλθεῖ απονίμνακσϑαι. Μὰ ἋΣ ἐσχαρὶς ϑου!νεθαξων ἔσχαρες. 
Υ. 4. τράγημα Ῥυνδοπαιβ. [μὸοθαξυν τραγήματα, 

048 ἃ. ε ῬΗΠυχθρὶ νουϑῖθα5 νίάθ. δπηοίδίϊοπθηι, Ἐριίο 6 

ΠΟ Ὴ 151. ΡΥ Π08. ὙΘΡΑτ 5. Πα θοε, καλέοντι 1 χαλέοντο Ἐ. 
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μέσαις ἐγχαϑιδρύϑη μέγα χάρμα βροτοῖς, λευχὸς μυελὸς 
γλυκερὸς, λεπτοῖς ἀράχνας ἐναλιγκίοισι πέπλοις συγχαλύ- 
πτων ὄψιν αἰσχύνας ὕπο, μὴ κατίδης μολογενὲς πῶυ λιπὼν 

ν" ταῖς ἀνάγκαις ξηρὸν ἐν ξηροῖς ᾿“ρισταίου παλιρρύτοισι 

παγαῖς. τὸ δ᾽ ὄνομ ἧς ἄμυλλος. χερσὶν δ᾽ ἐπίϑεντο στό- 
μιον μαλεραῖς τὰν δεξαμένην ὃ τι χα διδῷ τις. εἰ Ζαγνὸς 

καλέοντι τρώγματ᾽. ἔπειτ᾽ ἐπένειμεν ἐν χατά χναχομιγὲς πε- 
φρυγμένον πυροβρομολευχερεβινϑοακανϑουμιχριτοαδυβρω- 
ματοπανταναμιχτον ἀμπυρικηροιδηστίχας. παρεγίνετο τού- 
τοις ταίτιν ὁ κολχομανὴς τοξαισελαιοξανϑεπίπαν χκαπυρὸς, 

ς χοιρινισάδεα δὲ κυχλωτὰ ὁμοφλωχτὰ ἀναάριϑιια, καὶ μελί- 
πηχτα τετυγμένα ἄφϑονα ,σασαμόφλωχτα. τυρακίνας τε 
γάλαχτι, χαὶ μέλιτι συγκατάφυρτος ἧς ἄμυλος, πλατάνισ 

σασαμορυτοπάγη δὲ χαὶ ζεσελαιοπάγη πλάτυντο σασα- 
μόπαστα πέμματα καὶ τερεβινϑοχνακοσυμμιγεῖς ἁπαλαῖς 

ἐναλιγκίοισι ΑΡΨ, ἐναλίγκιος 1,.. Ἐπ Β οποέξδέιπι ἀλεγχέοεσι. συγκα- 
λύπτων 1,. ουγκαλύπτον ἈΡΥ͂. κατίδης ΡΥΎΠ,, κατίδῃ τις Β. 
μολογενὲς} μηλογενὲς Β. 

6043 ". παγαῖς Ψ1|,.. πέγαις ΔΡ. τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ἧς ἄμκυλλος Α, 
τὸ δ᾽ ὄνομησαμυλος ΒΒ. τὸ δ᾽ ὀνόμησα μυλὸς ,. τὸ δ᾽ ὄνομασαν μυ- 
λὸς ὙΙ,. χεροὶν ῬΨΤ,. χερσὶ Ἐ.. ἐπίϑεντο ΑΒ'᾿Ῥ, ἐπέϑεντο ἘΠ,. 

χα διδῷ] Τιοροθαΐαν χαὶ δίδῳ. ἃ Ζανὸς ΟΠ ν οῖσ], ἀζανὸς 
ΡΥΙ.. καλέοντι] χαλεονῖο Β. τρώγματ᾽ ΑΒ. τρώγματα ΡΥΊΙ,, 

ἔπειτ᾽ ομννοῖρ. ἐπεὶ ε᾽ (519) ΒΥΙ,. ΤαΡιῖ ἐν κατώχνα 

πομιγὲς, χνακομιγὲς γοβεία!ς ΕΊΟΡΙ]Ο. 1ω1έογαθ ὃν κατά ἀεϊθηιαο γι- 

ἀφηΐξαγ, πυροβρομολευπερεβινϑοαχανϑουμιχριτοαδυβρωματοποντανα- 

μικτὸν ΔΛ. πυροβομώλευχε ὀεβινϑοαχκάνθϑου μικτριτο αδυβρωμάτο πάντ᾽ 
ἀνάμιχτον Ἐ. πυροβῥομολ᾽ ἐρέβινϑο (ο ἀρ οέιῃ) αχάνϑους μιχεριτυα- 
δυβρώματος παντ᾽ ἀγαμεκτον Ῥ πυροβρομολερεβινϑις ἀκάνθους μεκτρι-: 
τυαδυβρώματος πάντ᾽ αλεμμικτρν Αζ πυροβρομολέβινϑα ἀχκάνθους. «ΠΤ]εκτρε-" 
τηαδυβοώματος πάντ᾽ ἀνάμιχτον ἴ.. ἄμπυκι κηρος δήοτιχας Β. 

χολχομανὴς  κογχομανὴς Β, ἐλάιο Α. ἐλεοὸ ΡΎ]., κπυχλωτὰ) 
κύχλωτα Ὁ. 

048 ο. ἄφϑονα σασαμόφλωχτα Βομινοῖση. ἀφϑόνας ἀσαμόφλωντα 
ΡΥΙ,.. συγχκατάφυρτος ἧς δομννοῖθἢ. συγχαταφυρτόσης ΡΥ͂Τ,. 
πλατάνισ σασαμορυτοπάγη) πλατάνισσι. σαμορυτοπύγη ῬΎΤ,. πλατάνισσα 
σαμόρυτο πηγὴ Β. πλάτυντο σασαμύπαστα ϑδοιννοῖνη. πλάτυντος 

ἀσαμόπαστα ῬΨΙ.  τερεβινϑο --- ΛΒ. ϑερεβινϑὸ --- ῬΥ͂Τ, 
- κνακοσυμμιγεῖο ἀπαλαῖς Β, --- κνακοσυμμιγεῖοα παλαῖϊς Λ. --α κνακοσυ μ-- 

τυ 
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ϑάλλοντες ὥραις φά τ᾽ ἀμυγδαλίδες τὰν μαλακόφλοια 
ὧν τὲ τετρώχτατε παισὶν ἀδυΐδη κάρυα" ἄλλα τε ὅσσα 
πρέπεν. παρὰ ϑοίναν. ὀλβιόπλουτον. πόσις δ᾽ ἐπεραίνετο 

χότταβοί τὲ λόγοι τ᾽ ἐπὶ κοινᾶς. ἔνϑα τι κηνὸν ἐλέχϑη 

κομψὸν ἀϑυρμάτιον χαὶ ἐθαύμασαν. αὐτὸ, ἔπειτ᾽ ἤνησαν."ς 
ταῦτα χαὶ ὃ Κυϑήριος (βιλόξενος. ὃν ἐπαινῶν ντιφάνης 

ἐν τῷ Τριταγωγνιστῇ φησι 
Πολύ γ᾽ ἐστὶ πάντων τῶν ποιητῶν διάφορος 
ὃ Φιλόξενος. τὰ πρῶτα μὲν γὰρ ὀνόμασιν 
ἐδίοισι καὶ καινοῖσι χρῆται πανταχοῦ. 
ἔπειτα τὰ μέλη μεταβολαῖς χαὶ χρώμασιν 

5 ὡς εὖ χέχραται. ϑεὸς ἐν ἀνϑρώποισιν ἢν 
ς ἐκεῖνος, εἰδὼς τὴν ἀληϑῶς μουσικὴν. 

οἱ νῦν δὲ χκισσύπληκτα καὶ χρηναῖα καὶ 
ἀνϑεσιπότατα μέλεα μελέοις ὀνόμασι 
ποιοῦσιν ἐμπλέχοντες ἀλλότρια μέλη. 

51. Πλακούντων δὲ ὀνόματα πολλῶν καταλεξάντων, 
ὅσων μέμνημαι, τούτων σοι καὶ μεταδώσω. οἶδα δὲ καὶ 
Καλλίμαχον ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν συγγραμμάτων πίναχι 

. ἀναγράψαντα πλακουντηποιιχὰ συγγράμματα «Δἰγιμίου καὶ 

ε᾿ Ἡγησίππου χαὺ δητροβίου » ἔτε δὲ Φαίτου. ἡμεῖς δὲ ἃ 
μετεγράώψαμεν ὀνόματα πλακούντων, τούτων σοι καὶ μέτα- 

ἃ 

μιγεῖσα παλλαῖς ΒΨΤ,, ὠιξ τε φοβέ ὥραις δᾶ. ΒΡΥ͂, οπι. 1, δέ 
ΟΠ υν ἴση. οαϊεῖο. τὰν τὴν Β. ὧν τὲ τετρωχτατὲ Ἁ. ὧν τε- 
τράκασι ΡΥ. ὧν τετρώχατε ἴ,. τ΄ ἐπὶ κοινῶς δοιινν Ια, εὐ ἐπικοι-- 
γες Ἀ. τὲ πιχοινας Β΄. τε πυκινὰς 1.» χηνὸν} καινὸν ΠΑ] ΘΟΑΠΙρΡ 8. 

043 1. ἔπειτ᾽ ΑΛ. ἔπειτα ΡΥ]. ταῦτα καὶ} χαὶ οἴη. Β. 

ἐν τῷ] τῷ οπι. Β. Ὑ. 2, τὰ αἀάϊ!άϊε Οἀβαῦθοπι 8. ὀνόμασιν 
ὁνόμασεν Ἐ.. ΥΨ, 8. ἐδίοισνι χαὺ καινοῖσι ατοξϊα5. π΄ ἘΧοογρ ϊβ Ὁ, 

029, ΤιΌΥΙ ἐδίοις καὶ χοινοῖσι. Υ. 4. τὰ αἀᾷϊ!άϊε (αβαυθοπιις. 

Μ΄, 5. Τὰ δρἰἔοπιθ δβέ εὖ χεχρωσμένον ἃ11ἃ ογαίϊοη 5. σοπδέγιιοείοπο. 
θ48 6. Υ. 6. οπὶ. Ὁ. εἰδὼς οπι. Β. τὴν ἀληθῶς ατο- 

ἰ5. τἀληϑῶς ῬΥΙ,. Ὑ. 7. χκισόπληκτα Ἀ. ΨΥ. 8. ἀνϑεσιπό-- 
τατα δ] Πη5] οἴ δᾷ Αγιβέορ ῃβᾶ πὶ8 Δομασπθιδοβ 15]. ν. 100. ἀνϑε- 
σιπότατό τε Ἀ. ἄνϑεσι ποτάτε Β. ἀνθεσίποτα οπιΐ550 τε Ο, ἀνϑεσιποτά 

τάϊε ἢ, ἄνϑεσιπωτατά τε Γ΄, ἄνϑεσι πώτατά τε ἴ,. ὅσων (οτΓαξϑ5. 

ὅσον ὈΥ͂Τ,, Ἰκαλλῴιοχον Ὁ. 471. Τπ δρίξοηνθ ᾿ἰᾶθο ἀθβιιπέ. 
ἀναγράώψαντα! ἀναγράψοντα Ὡς. «Ἀϊγιμίου)] αἰγημίου Ἀ, 

043 ἢ, δὲ 7] δὲ καὶ ἃ Β. τούτων ΛΡΥδβοδπις. ὨΙαοϊᾷαξ, 
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᾽ν ᾽ « -»"Ὕ»" ς δι’ 2 ν 

δώσομεν, οὐχ ὡς τοῦ ὑπ᾽ ᾿“λκιθιάδου πεμφϑέντος Σω- 
΄ ει ΄ 9 

χράτει" ὃν Ξανϑίππης καταγελασάσης ὁ Σ:ωχράτης, Οὺύκχ- 
οὔν, ἔφη; οὐδὲ σὺ μεϑέξεις τούτου. τοῦτο δὲ ἱστόρησεν 
2. 5: Σὰ Ὁ » - ͵΄ ΕΣ. ᾿ς. Ὡ γ᾽ 

644 «“ντίπατρος ἐμ τῷ πρώτῳ περὶ ὀργῆς. ἐγω δὲ φιλοπλάκουν- 
2 Υ - νι - ΕΝ 55 

τος ὧν οὐχ ἂν περιεῖδον τὸν ϑεῖον ἐκεῖνον ἐξυβροιζόμενον 
γ - Ζ; « , 4 ᾿᾽΄ 

πλακοῦντα. μνημονεύων οὖν ὁ χωμιχὸς ἥλατων εἴρηκεν ἐν 
- -» . 

τῷ “Ποιητῇ οὐτως . 
τ! ᾽ ΜΨΜ 

ονος δ᾽ ἀγεῦστος, 
27) 2 ᾿ 3 ΄ 3 ᾽ὔ 

ἀσπλαγχνος ἐνιαυτιζομαπλάχουντος, αλιβάνωτος. 
᾽ ᾿ , 2 5 ΄ 2 ἂ  Ν « - 7 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῆς χώμης ἀμνήμων εἰμὴ. ἣν Πλακοῦντά 

- ει 

φησι χαλεῖσϑαι Δημήτριος ὁ ΦΣΦχήψιος ἐν δωδεχάτῳ Τρωι- 
"Ὁ ’ - ςΓ-΄ , -» 

κοῦ διαχόσμου, τῶν Ὑποπλαχίων Θηβῶν φάσχων αὐτὴν 
ὑ ἀπέχειν σταδίους ἕξ. περισπαστέον δὲ λέγοντας πλαχοῦς 

᾿ 2 , . » - ς 

τὴν ὀνομαστιχήν᾽ συνήρηται γὰρ ἐκ τοῦ πλαχόεις, ὡς 
{ - -Ὁ » 27) 

τυροεις τυροῦς.,. σησαμόεις σησαμοῦς. εἴρηται δὲ χατ᾽ ἔλ- 
-Ὁ 27 ν " ᾿ "Ὁ ᾽ “ν-«- ᾿ 

λεύψιν τοῦ ἄρτος. ὅτι δὲ χὰἀλοὶς πλαχοῦντας ἐν Ἰ]αρίω 
-- ε -Ὃ ᾽, ἣν ᾿ 

τοῦ ᾿ λλησπόντου φαγεῖν ἔστιν οἱ ἐπιδημήσαντες μαρτυρὴ- 
27 , ’, ΄ ) Ἴ ,ὔ 

σουσιν. «“λεξις. γὰρ πεπλάνηται λέγων τοὺς ἐχ Τ]άρου. 
΄ , - ) ’ 

λέγει δὲ οὕτως ἕν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Δρχιλόχῳ 
Ὧ Ἁ 2 ΄ ΄ , 2) ΠῚ ἀρ 

τὴν εὐτείχη ναίων ΠΠαρον, ολβιε πρέσβυ. 
ει , ΄, - - 

ἢ χαλλιστὰ φέρεν χώρα δύο τῶν συναπασῶν, 
“ . , “-« "»"Ὃ᾿ 

ο χοσμον μὲν μαχάρεσσι λίϑον, ϑενητοῖς δὲ πλαχοῦντας: 
« ν “} : ΄ ᾽ -ν ’ 
ὁτι δὲ χαὶ οἱ Σαμιοι διαφέροντές εἰσι πλαχοῦντες ΣΣωπο- 

ς , ᾿ ᾿ τ 
τρὸς ὁ φλυαχογρᾶάφος φησὶν ἐν αχχίδος μνηστῆρσι 

ΤΠ]λαχουντοποιὸν ὠνομασμένην “Σάμον. 
2 , ν 

52, ᾿Εγχύτων δὲ πλακούντων μγημονεύει Ἀϊέγανδρος 
μὲν ἐν Ψευδηρακλεῖ 

Ἔπαον ἃ. ρΡ. 240. Τρτὶ ὧν. ὕπ᾽ δἀάϊαϊε σαϑαυθομι5. κατα-: 
γελασάσης) καταπατησάσης γελάσας Ῥογϊξοηῖι5 αα Αοϊΐαμι Ψ, Εἴ. ΧΙ, 

12. ὅ Σωκράτης αἀᾷ. Γ,, ομχ. ΡΥ͂,, τῷ πρώτῳ] τῷ οι. Β. 
. θ44 ἃ, οὕτως οπι. Β. Ίόνος δ᾽ οἷ᾽ ἐνιαυτίζομιαι οαι. Ὁ. 

ν. 1:6 δὲ Β. Ψν. 2. ἐνιαυτίζομ᾽ (ἰαϊδίήουτι5 ἀαὦ Ηρα Θϑέϊοπεηι 
ν. 222. ἐνιαυτίζομαν Οὐδ θοπιιϑ, ἐνιαυγίζομαι ὈΨῈ, ἀπλάκουν-: 

τος ἵ,. ἀβλάκουντος Ὑ. ἀβλαχκοῦντος ΒΡ, 

044 Ρ. ἐκ πάρου ἐν ἀρχιλόχῳ οὕτως ὦ τὴν ΒΒ, Νν. 1. εὐτείχη) 

ΠᾺΡ εὐτυχῆ. ὄλβιε πρέοβυ ἣ ΨΤ,. ὄλβια ἐπρεσβυ ἣ Δ. ὄλβια ἐπρεσ-- 
βύη ΒΡ. 

044 ὁ. Πλαπουντοποιὸν} πλαχοῦντος ποιὸν 8, Ἰϊένανδρος δὲ 
φηοὶ τινὰς εὐχύτους πλακοῦντας ὁπτούς (΄, Μένανδρος 1 Ῥ. 178. 

μὲν ἐν οἷν, Β. Με πάγὶ νου δεέία ς τ. ν. 172 ". 
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Οὐκ ἔστι χανδύλους ποιεῖν οὐδ᾽ οἷα σὺ 
εἴωϑας εἰς ταυτὸν καρυχεύειν, μέλι, 
σεμίδαλιν, ᾿ῳά " πάντα γὰρ τἀναντία 
ψῦν ἐστιν" ὁ μάγειρος γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ 
πλακοῦντας ὀπτοὺς, χόνδρον ἕψεε. 'χαὶ φέρει 
μετὰ τὸ τάριχος, εἶτα ϑρῖον καὶ βότρυς" 
ἡ δημιουργὸς δ᾽ ἀντιπαρατεταγμένη ἡ 
χρεάδι ὀπτῷ καὶ κίχλας. 

Εἰὐἰάγγελος δ᾽ ἐν ᾿δνακαλυπτομένῃ 
Τέτταρας τραπέζας τῶν γυναικῶν εἶπά σοι, 

ξ δὲ τῶν ἀνδρῶν" τὸ δεῖπνον δ᾽ ἐντελὲς καὶ μηδενὶ 
ἐλλιπές. λαμπροὺς γενέσϑαι βουλόμεσϑα τοὺς γάμους. 
ΜΒ. οὐ παρ᾽ ἑτέρου δεῖ πυϑέσϑαι" πάντα δ᾽ αὐτό- 

πτὴς ἐρῶ. 
ὅ τῶν μὲν ἐλαῶν ἄφελε πάνϑ'᾽ δο᾽ ἂν βούλῃ γένη" 

εἰς δὲ τὰ χρέα μόσχον ἔλαβες, δέλφαχας, χοίρους, 

σι 

λαγώς" 
«4. ὡς ἀλαζὼν ὁ χατάρατος. 3. ϑρῖα, τυρὸν, ἐγ- 

χύτους. 
ω ᾿ Ε] Σ 2 

«4. παῖ ἀρόμων. . κάνδυλον, φώ τ᾽, ἀμυλίον. 

ν. 1, οἴκ ἀραὶ οχ 172. ὅσα ΒΡ. ὅσσω Υ]Ι,. 

044 ἀν. 3. μέλι, σεμίδαλιν, ὠῴ" πώντα 172, μελισεν μιδαλινῳ 
ἅπαντα Δ. μέλι σεμιδαλίνῳ ἅπαντα ΒΡ. Ἐογίαδ86 ἰσίξαν Βου οπάαπι 

ὦ" ἅπαντα, Υ. ὅ. ὀπτοὺς] ὀπτὰ 172. ἕψει) δοΡιθοθαξαιν ἡγεῖ 
ν. ὁ, ϑρὼν Τὶ, οἵ 172. ϑηρίον ΡΥ. Ψ. 8. κρεάδι᾽ ὀπτᾷ 

172. χρέως 'δίοπται Ῥ. χρεαδιοπτῷᾷ Δ΄, χρέα διοπτῷ 1.. Ἐϊάγγελος] 

εὐάγγελλος Β, ᾿Ανακαλυπτομένῃ θα] Θοαπιρία5. ἀκαλυπτομένῃ ὈΎΤΩ, 
᾿Ἰνακαλυπτόμενος με ἌΡυΪα ἀϊοϊξιν Ὁ Βυϊάα ἴπ δὐάγγελος. Ἐπιαη- 

ΒΟΙ1 γϑγῦβιιβ οι, Ὁ, Ψ. 1. εἴπά σοι ϑοινν εἰσι, εἶπας οὗ ΑΒ, εἷ- 

πας ΡΥ. Ψ, 2. τὸ δεῖπνον δ᾽  1οφσοθδξιν τὸ δὲ δεῖπνον. 
μηδενὶ ΒΊΟΡΙΠΠΟ Ρ. 10ῦ, Τὐρεὶ μηδὲν, 

θ44 ο. Ν, 3. ἐλλιπές] ἐλλειπές Ῥ, - γενέσϑαι] Τιοροθδξαν γένε- 
σϑαι. βουλόμεσθα τοὺς Α, βουλόμεθα τοὺς ΒΡΨ. βουλόμεθα γὰρ 
τοὺς 1.. ν. 4. πώντα τ΄ αὐτόπτας ἐρωτῶν μὲν Β, πάντα δ᾽ 
αὐτόπτης ἐρωτῶν μὲν Ῥ. Υ. δ. Εογέαββθ τῶν ἐλαῶν μὲν γὰρ ἄφελε. 

ὅσ᾽ ὧν βούλῃ} ΓΑΡΥῚ ὅσα βούλει. ΑἸῖα5. ΓΟχα556. πηαϊθὲ ὅπόσα 
βούλει. Υ. 0. δέλφακας Β. δέλφαχα ῬΨῚ,. λαγώς δρῦν εἰβῖι. 

λαγωούς ὈΥῚ.. γουβαπι 8, ποῦ ἰηέοσιαπι ΔΕ θ5. ΡΟΒ. 1556 

γἱάθάιν, κάνδυλον) καύδυλον 1, φυϊ ραυον χαυδύλους Ρ. 044 ἃ. 
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τὸ πέρας , ὕψος τὴς τραπέζης πήχειόν ἐστιν τριῶν, 
[ὃ 10 ὧστε τὸν δειπνοῦντ᾽ ἐπαίρειν, ἄν τι βούληται λαβεῖν. 

“Ἄμης, πλακοῦντος γένος. ᾿Αντιφάνης .,ἅμητες, ἄμυλοι."" 
Μένανδρος ἐν “ΥὙποβολιμαίῳ 

Τὸν ἄμητα, Χαίριππ᾽, οὐκ ἐᾷς πέττειν τινά. 
Ἴωνες δὲ, ὥς φησι “Σειληνὸς ἐν ταῖς ] λώσσαις, ἄμην αὐ- 
τὸν χκαλοῦσε καὶ τοὺς μικροὺς ἀμητίσχους. ΤΤηλεχλείδης 
»»»Ἀὐτόμαται δὲ χίχλαι μετ΄ ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ 
εἰσεπέτοντο.“ 

59. Διακόνιον. Φερεκράτης 

648 “Ὑπὸ τῆς ἀπληστίας 

διακόνιον ἔπησϑεν, ἀμφιφῶντ᾽ ἔχων. 
᾿Ἀμφιφῶν, πλαχοῦς Δρτέμιδι ἀνακείμενος, ἔχεε δ᾽ ἐν 

κύχλῳ καόμενα δάδια. Φιλήμων ἐν “τωχῇ Ἴ “Ῥοδίᾳ 

Ἄρτεμι, φίλη δέσποινα, τοῦτόν σοι φέρω, 

ὦ πότνι᾽. ἀμφιφῶντα χαὶ σπονδήσιμα. 

μνημονεύει, δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δίφιλος ἐν ἩἘχάτῃ. «(Ῥιλόχορος 
δὲ ἀμφιφῶντα αὐτὸν χληϑῆναι χαὶ εἰς τὰ τῆς "Αρτέμειδος 

ἱερὰ φέρεσϑαι, ἔτι δὲ καὶ εἰς τὰς τριόδους, ἐπεὶ ἐν ἐχείνῃ 
τῇ ἡμέρῳ ἐπικαταλαμβάνεται ἢ σελήνη ἐπὶ ταῖς δυσμαῖς 

ν» ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ ὁ οὐρανὸς ἀμφιφῶς ) »ἱ- 

ψέταυ. 
Βασυνίας. “μος ἐν δευτέρῳ 4ηλιάδος Ἐν τῇ τῆς 

“Ἑκάτης (φησὶ) νήσῷ τῇ ᾿1ριδὲ ϑύουσι Δήλιοι τοὺς βασυ- 

γίας καλουμένους. ἔστι δὲ ἑφϑὸν πύρινον σταῖς σὺν ΠΡ ΑΝ: 

καὶ τὰ καλούμενα χόχχωρα, ἰσχὰς χαὶ κόρυα τρία." 

Υ. 9. ἐστιν} δουιθοραίαν ἐστι. 
044 Γ᾿ “Μένανδρος ] Ῥ. 17]. Οπνῖϑιε νουδυῖι ὅ. ἐν «4, ἴ,, 

οὐ ΡΥ. “Χαίριππ᾽ οὐκ ἑᾷς πέττειν Ῥογδοιυβ, χαιρέππου κέαι ἐς 
σιέντων Α. χαιρίσπου καῖε ἐς πέττιν ΡΥΙ,, σειληνὸς Ψ]!,. οιληνὸς 

ΔΡ, ταῖς Τλώσσαις ταῖς οἷν, ἢ, 1ηλεκλείδης) Μἱάς 11. ᾿, 

04 ἴ, ΥἹ. ν. 268 ο, φάρυγ᾽] υὶθνὶ φάρυγγ᾽. 

045 ἃ. δάδια 1,. δαίδια Ψ. δαιδία Β. δαΐδια ἵ, (Φιλήμων 

5.77: “πτωχὴ (ἀβαυθομιβ. πτωχῷ ΨῚ,, ἢ “Ροδίᾳ 1., ἡ ρό- 

δια ΡΥ. σπονδήσιμα)] σπονδὰς ἅμε. Ὀογὰ 5. ἣν Βομι οί ον! δα ρρΓο 

"θη ΐο Ἰοχίοϊὶ Ρ. 178. 

045 ΜΝ. βασυνίας ἑφϑὸν πύρινον σταῖς σὺν πέλυτε ᾿σχάσι καὶ καρίοις ('. 

Σῆμος ἐν 1... σῆμος δ᾽ ἐν ΡΥ͂. 
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“Στρεπτοὶ καὶ γεήλατα. τούτων μγημονεύει 4ημοσϑένης 
ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησικςρῶντος περὶ τοῦ στεφάνου. 

᾿Επιχύτων Νικοφῶν ἐν Χειρογάστορσιν 
6 ᾿Εγὼ μὲν ἄρτους, μᾶζαν, ἀϑάρην, ἄλφιτα, 

χόλλικας, ὀβελίων, μελιτοῦτταν. ἐπιχύτους, 
πτισάνην; πλακοῦντας , δενδαλίδας, ταγηνίας. 

Πάμφιλος δὲ τὸν ἀττανίτην καλούμενον ἐπίχυτόν φῆσι 

χαλεῖσϑαι. τοῦ δὲ ἀττανίτου ᾿Ιππῶναξ ἐν τούτοις ᾿μνη- 
μονεύει 

Οὐκ ἀτταγᾶς τε καὶ λαγὼς καταβρύχων, 
3 : ᾿ ; 

᾿ οὐ τηγανίτας σησόάμοισι φαρμάσσων, 
οὐδ᾽ ἀττανίτας κηρίοισιν ἐμβάπτων. 

ἃ Κρήιον, πλαχοῦς ἄρτος, ον ᾿Αργεῖοι παρὰ τῆς γύμφης 

πρὸς τὸν νυμφίον “φέρουσιν. ὀπτᾶται δ᾽ ἐν ἄνϑραξι, καὶ 
καλοῦνται ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ φίλοι, παρατίϑεται δὲ μετὰ μέλι" 
τος" ὡς φησε Φιλητᾶς ἐν ᾿4ταχτοις. 

Τλυχίνας" δ᾽ διὰ γλυχέος καὶ ἐλαίου πλαχοῦς παρὰ 
Κρησὶν, ὡς φησι «Σέλευκος ἐν Τ᾿λώσσαις. 

᾿βμπέπτας. ὁ αὐτός φησι, πύρινος ἄρτος κοῖλος. χαὶ 

σύμμετρος, ὅμοιος ταῖς λεγομέναις χρηπῖσιν, “εἰς ἃς ἐντί- 
ϑέται τὰ διὰ τοῦ τυροῦ σχευαζόμενα πλακούντια. ᾿ 

6 54. ᾿᾿γχρίδες. πεμμάτιον ἑψόμενον ἐν ἐλαίῳ καὶ μετὰ 

γεήλατα] νεήλαται Β,, Ζ]ημοσϑένης] Ῥ. 814, ὃ ῥήτωρ δἐ περὺ 

τοῦ στεφάνου οτῃ. Β. ᾿Ἐπιχύτων ϑομυνοῖσι. Τὐρνὶ ἐπίχυτον. 

ἐνχειρα άστορσιν Β.. Ἱγικοφῶν} Τυοροθαΐαν ᾿γικοχάρης. Ἐπιοηααίαπι 

οχ ΕΣ ΒιΟ]οσῖοο ΝΜ. Ρ. 907, 82. θ᾽ βϑοιμ 5. Ὑ ΙΒ, δου ἔπ, 
04 ς. Υ. 1. ᾿Εγὼ] Ἔχω Ῥοιδβοπιι8. Ψ. 2. ὀβελίαν καὺ ΡΥῚ, 

καὶ ον, ΑΒ εὐ ξεν πιοῖορ. μελιτοῦτταν Ἐξ γι]. μελιττοῦταν 

ΒΡΥῚΙ.. ἐπιχύτους 1 ἐπιχύτας ἘΞ ΗΟ]. Υ. 3. πτισσάνην Ρ. 

ἀττανίστης, ὃν ἀργεῖοι παρὰ τῆς νυμφῆς --- ορϊζοπιο. ἀττανί- 
τὴν οἵ ἀττανίτου ἵ,. ἀτγανίτην οἴ ἀτγανίτου ΡΥ͂. “Ἱππῶναξ] δοῦῖ- 
θεραίι Ὡππώναξ, ἐν τούτοις μνημονεύει ὁπ. Β. Ψ. 1 οὖ 
κίάττας τὲ 'Β. οὐ κατταοτὲ Ῥ. οὔχαττάς στε Υ. οὐ χαΐϊτάς τε ἴ,..- Ἐπιοπε 

ἀαίαῃι οχ 1Χ, ᾿. 388 Β. υδὶ οὐδ᾽ ἀτταγάς τε. ᾿καταβρύκων] δια--,. 
τρώγων 388. Ψν. 2. τηγανίτας Οαϑαῦθοπυ5β. τηγανίας ΡΥ. 

04 ἀ, Φιλητᾶς] φιλήτας ΡΨ!.. φιλίτας ΑΒ. ,)2 ἐμπέπτας ΡΥ͂Ι;. 
ἐμπέμπτας ΔΛ. ἐμπεμπτάς Ὁ ἴπ ἐοχία, ἐμπεπτάς ἰῇ πᾶΥρῖπο, 
ἐντίθεται ΒΗ. Τιοροθαξυν ἐντέϑενται, τυροῦ ΑΒ, πυροῦ ΡΨ, χκη- 
ροῦ Ὁ θὲ ἐρϊίοπιο ΗΟ ΘΒ ἢ 611}, 
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-Ὁ ἔ ᾿ ω;) 2. ὦ ΄ ι 

τοῦτο μελιτουμενον. μνημονεύει αὐτῶν «τησίχορος διὰ 

τούτων 
Χόνδρον τε χαὶ ἐγπρίδας, 

ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι γλωρόν. 
2 "Ἣὃυ 3 ᾿ -ΌὉ΄ -τὶ ’ 

μνημονεύει αὑτῶν καὶ “ἔπιίχαρμος καὶ ἐν τοῖς "Χειρογά- 

στορσι Δικοφῶν., ““ριστοφάνης δ᾽ ἐν “Ἰαναΐσι καὶ ποιητήν ᾿ ἱ 
φησιν αὐτῶν εἶναι ἐν τούτοις ,.» )ήτ᾽ ὥρμα μ᾽. εἶναι ἐγκχρι- 
δοπώλην. Φερεχράτης δ᾽ ἐν Κραπατάλοις 

ΤΙ ἰδ τῶν ὑπ - ε - ς -᾿΄ Α Ὕ , 

Ταῦτ ἔχων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἁρπαζέτω τὰς ἐγχρίδας. 

᾿Επικύχλιος, πλακοῦς τις παρὰ «Συρακοσίοις οὕτω χα- 
’ -Ὁ.} , - , 

ε λούμενος. χαὺ μέμνηται αὐτοῦ ἔπίχαρμος ἐν Τῷ καὶ Θα- 
λάσσος. 

-“ «“ - 3 ͵ μή ὔ 

Τοῦρος. τι πλαχοῦντος εἰδος ὁ Σόλων ἐν τοῖς ἑάκι- 

βοις φησὶ ᾿ 
“πίνουσι καὶ τρώγουσιν οἱ μὲν ἔτριω, 

« 7 2 - ε , 

οἱ δ᾽ ἄρτον αὐτῶν. οἱ δὲ συμμεμιγμένους 
7 »-»Ἅ»ἍΦ» 3 2 

- γούρους. φακοῖσι. κεῖϑε δ᾽ οὔτε πεμμάτων 
2 δι ξεῖν ͵ 2 , - 

ἄπεστιν οὐδέν: ἄσσ᾽ ἂν ἀνθρώποισι .γῆ 
“φέρῃ μέλαινα, πόάντω δ᾽ ἀφϑόνως πάρα. 

ν -“Ὕ 7 ΕἸ -ν ὅδ, ΓΝ 

616 Κριβανας" πλακοῦντάς τινας ονομαστιχῶς “““πολλοδω- 
ΕῚ ΕΣ -" ς ᾿ . , γ μ , 

θο9. παρ ““λμμᾶνι. ὁμοίως καὺ ἸΣωσίβιος ἐν τρίτῳ περὶ 
“λχμαᾶνος, τῷ σχήματι μαστοειδεῖς εἶναι φάσχων αὑτοὺς, 

045 6. μνημονεύειν αὐτῶν οἱ διὰ τούτων οπι, Β. αὐτῶν καὶ 
ΡΥΊ,. καὸ οπι. Δ. “τησίχορος] Αἰξαϊ!ε ΤΨ΄. Ρ. 172 6. ἐνημο-- 
γεύει αὐτῶν οἵ, Β. ᾿Επίχαρμος] Μιᾶς ΗΙ. μ. 110 Ρ. Λυϊδίο-- 
Ῥῃάπθᾶ ὁη). Ὁ, Αά πῃ Ἰοουπιὶ Τϑϑροχῖ Ροϊαχ ΝΠ, 1099, Ὁ}1 ἐγκρυ- 
δοπῶλαν τιθηογδπέμι. αὑτὸν Ῥ. αὐτὸν ΨΙ],. αὐτῶν Α.᾿ μεήε᾽ 
ἅρμα εἶναν Α. μήϑ'᾽ ἅρμα εἴναν ῬΨΙ,. μήϑ'᾽ ἁρμονιῶν ῬοΙΒΟμῖ5. ἴπ 

ἰδ ο!]δη. Ρ, 247. μήτ᾽ ἄρα μ᾽ εἶναν Ἰαρορδίαπ Ρ. 942. δ᾽ ἐν 
ον, Β. κραπατάλοις ῬΨ, κραπατάλλοις Β, 5851], ἃ, 

θέ Γ. συρακοσίοις ΒΒ. δουιθοθαΐαν Συρακουσίοις. οὕτω χαλού- 

μενος οτι, Β. Θαλάσσᾳ  ϑουῖθοθαξιν Θαλάσσῃ. Τοῦρος] γῦρος 

Ὁ. γῶρος ΘρΙΐοπιο ἨΟΘβοΝ 1. Σόλων] Ἐτάρτ, 30. Ρ». 843, 
Ψ. 4. οὐδέν. ἅσο᾽ ἂν ὙΙ,. οὐδ᾽ ἔνασσεν ΛΒ. Ν. ὅ. φέρη] 1ἱνεῖ 
φέρει. 

040 ἃ. Κριβώνας (ἀ5διθοπιβ, κυριβάνας ΡΥΤ,. ἀλχμᾶνι Δ εἱ 
Π|ονῖ αδαυθοηίδη!. ἀλχμᾶν Β. ἀλκμᾶνος ὈΨῚ,. «Σωοΐβιος) ΗΠ, Ρ. 

11 ἃ. “Σωσίβιος: δ᾽ ἂν τρίτῳ περὸ ᾿Αλχμᾷᾶνος κρίβανά. φησι λέγεσθαι 

πλακοῦντάς τινας τῷ σχήματι μαστοειδεῖς. τῷ οχήματι μαστοειδεῖς - 
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χρῆσϑαι δ᾽ αὐτοῖς “άχωνας πρὸς τὰς τῶν γυναικῶν 
ἑστιάσεις» περιφέρειν τε αὐτοὺς ὅταν μέλλωσιν ᾷδειν τὸ 
παρεσχευασμένον ἐγχώμιον τῆς ΉΜΜΒΩΝ αἱ ἐν τῷ χορῷ 

ἀχόλουϑοι. 

Κριμνίτης πλακοῦς ποιὸς διὰ κρίμνων γινόμενος, ὡς 

᾿Ιατροχλῆς ἐν τῷ περὶ πλαχούντων ἀναγράφει. 
55. Σταιτίτας, πλαχοὺς ποιὸς, ἐχ σταιτὸς χαὶ μέλιτος. 

μνημονεύει ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ. αταῖς δ᾽ ἐστὶν 
ὑγρὸν εἰς τήγανον ἐπιχεόμενον, μέλιτος ἐπιβαλλομένου χαὶ 
σησάμης καὶ τυροῦ, ὡς ᾿Ιατροχλῆς φησίν. 

Χαρίσιος. τούτου μνημονεύει ᾿Δριστοφάνης ἐν Δαιτα- 
λεῦσιν ᾿ 

᾿Εγὼ δ᾽ ἰὧν 
πέμψω πλακοῦντ᾽ εἰς ἑσπέραν χαρίσιον. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν ᾿Δ4γκυλίωνι ὡς περὲ ἄρτου αὐτοῦ ὄντος 
οὑτωσὶ λέγει 

᾿Εξεπήδησ᾽ ἀρτίως πέττουσα τὸν χαρίσιον. 
᾿Επίδαιτρον, πλαχουντῶδες μάζιον ἐπὶ τῷ δείπνῳ 

ἐσθιόμενον, ὥς φησι Φιλήμων ἐν τῷ περὶ ᾿Αττιχῶν ὀνο- 
μάτων. 

Νάνος ἄρτος πλακουντώδης διὰ τυροῦ καὶ ἐλαίου 
σχευαζόμενος. 

ΑΔ. τῷ σχηματοειδεῖς ΡΥ, τὸ σχηματοειδεῖς Β΄ 51}, 1... ΨόΓαπι βου ρέισ γα μι 

μαθαϊε δρίοπιθ, ἴῃ αιὰ οϑὲ γῦρος (5ῖ0 Ο: γῶρος δρίίοπιθ Ηοοβοδε- 
111}: οὗτος τῷ σχήματι μαστοειδής ἔστιν, ὥς φησιν ᾿Αλχμάν. 
ἀναγράφειν οπι, Β. 

0406 Ρ. Σταιτίτας 7 σταιτίτης Ἐπ αδέαξῃ!ι5 Ρ. 1407, 24. 

σταιτὸς ΛΟ οἱ Ἐππίαιςἶι5. σταίατος Β. στέατος ὈΥ1. μνημονεύει 
ὁπ. Β., Ἐπίχαρμος] Μιᾶς ΠΙ. Ρ. 110. ". ᾿Ιατροχλῆς Ῥδανθυ- 
πῸ5. ΠΡ ΓῚ ἑεροχλῆς. τούτου μνημονεύειν ὁπ, "ἢ, Αὐἱβιίορδηῖβ 
γον θὰ οπι. (. δ᾽ ἐὼν Τιοροννδίαν δὲ νῶν. δὲ νων ᾿. πλα- 

κοῦντ᾽ ἐς ἑσπέραν ΒΘπέοῖιι5. αα ΘΑ] ΠΟ ἐγαριοπέα ἡ. 518, πλα- 

κουντεσπεραν Δ. πλαχοῦνϑ᾽ ἑσπέραν ΡΥῚ,. δ᾽ ἐν οπι. Β. 

ἐν αὐά. ΡΥ, οπι. 1. ὡς περὶ ἢ. ὡσπερὶ Ἀ. ὥσπερ ὈΨΤ,. ὡσπερεὶ 

δοθν εἶσαι. ᾿Εξεπήδησ᾽ 1 Εἱθυῖ ἐξεπίλησας. Οογγθοίαν ὁχ ΧΥ͂, μ. 

008 ἃ, ἀρτίως ΔΑ. ἀρτίω ΠΝ 

040 ο.᾿δ73πίδαιτρον ρναοίουε δρ᾽ τον. πλακουννῶδες μόζιον 

δοῖνν εἰρη. πλακούντων δεσμάζιον ἈΡ. πλαχούντων δ᾽ ἐς μάζιον ἢ. πλε- 

κούντων δεσμάτιον , πλαχούντων ἐδεομίίτων ἴ,. Ἠδοξί5. μαζίον 5 ΓΙ] 

τἱἀοίατ, Ἰγάνος) ναῦος Ῥ, σκευκξόμενος ΔΌ, κατασχευαζόμε- 
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Ψωϑία τὰ ψαϑύρια. Φερεχράτης Κραπατάλοις 
“ήψει δ᾽ ἐν Ἅιδου χκραπάταλον τριωβόλου 
καὶ ψωϑία. 

᾿Ἵπολλόδωρος δὲ ὁ ᾿4ϑηναῖος χαὶ Θεόδωρος δ᾽ ἐν ᾿άττι- 

καῖς Ἰλώσσαις τοῦ ἄρτου τὰ ἀποψώμενα ψωϑία καλεῖ- 
σϑαι, ἃ τινὰς ὀνομάζειν ἀτταράγους. 

Ἴτριον πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου καὶ μέλιτος γι- 
’ ,. 3 ἊΨ» , « 

γόμενον. μνημονεύει αὐτοῦ ᾿ΑΙναχρέων οὕτως 
᾿Ἢρίστησα μὲν ἱτρίου λεπτὸν ἀποχλὰς, 
οἴνου δ᾽ ἔπιον κάδον. 

2 Ἑ 2 - 

“ριστοφάνης “ἰχαρνεῦσι 
“Πλαχοῦντες, σησαάμουντες, ἴτρια. 

“Σοφοκλῆς Ἔριδι 
᾿Εγὼ δὲ πεινῶσ᾽ αὖ πρὸς ἴτρια βλέπω. 

᾿“μόραι. τὰ μελιτώματα Φιϑητδὺ ἐν ᾿Ζ“τάχτοις ἀμόρας 
ν - ΄ ς νι," ᾿ , 

φησὶ χαλεῖσϑαι. ἡπυτώματα ὃ ἐστὶ πεπεμμένα. 

Ταγηνίτη πλαχοῦς ἐν ἐλαίῳ τετηγανισ ἐἔνος. «νῆμο- γηνίτης; Ἵγανισμ μνῆ; 
γεύει Μῆάγνης ἢ ὁ ποιήσας τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας 
κωμῳδίας ἐν Διονύσῳ δευτέρῳ 

Ταγηνίας ἤδη τεϑέασαι χλιαροὺς 

νος ΡΥ͂Ι.. ψωϑία] ψώϑια Ἐππ5έαξυ5β Ρ. 1635, 80, 1817, 47. 
-Κραπατάλοις ϑδουθοθαίαν Κραπατάλλοις. χκραπάταλον] 

ΟΡ θέαν χραπάταλλον. χραπάτταλον Β. ψωϑία τὴν ψωϑίαν 

Ἔχ ᾶοὸ [ἀθ1ὰ πηϑπιοναὰΐέ Ροϊχ ΙΧ, 83. ϑεόδωρος δ᾽ ΑΒ. 
ΑΡοιδὲ δ᾽, ἀποψώμενα Β οὐπὶ Ἡ. δίορμαπο Ποβαῖν, γο]. ΤΥ, 

Ρ. 10847. Τιεροθαίαν ἀποψαυόμενα σοπδοηῃέϊοπέρ Ἐϊαβίαίῃιο Ρ. 108, 
30: ψωϑία)] ψωμὸς Β. ἀτταράγους Ψ], οἐ Ἐπιβίαίμῖι5. ἀτα 

ταῤῥάγους Ἀ. ἀτταβάγους Ῥ. 

6040 ἀἁ. γινόμενον. μνημονεύει αὐτοῦ δὲ οὕτως οἵ. Β, γινόμε- 
γον ΑΟ. γενόμενον ΡΥ͂Τ,. Απδογθομί5 γοῦθὰ οἵὰ, Ο, Ἐσοτι ἀπὰθ ᾿ 
γοναὶ δἰὲ βογϊρίασα δὰ ΧΙ, ἡ. 472 ες, ἀϊοξιπι, ᾿Βρίστησα μὲν 1,. 
ἠριστήσαμεν ΒΡΥ, ἀποχλὰς ϑουιθοθαΐαν ὠπόκλας. ᾿άριστο- 
φάνης --- σησαμοῦντες, ἔτρια ἀα. ΑΒ]... οπι. ΡΥ. ᾿Αχαρνεῦσι] Υ. 
1092. ἔριδυ ΑΒ. ἔριδι ({τ. 1. Ρ. 0622.) ΡΥῚ,. ἐγὼ δὲ πεινὼω 
ΕῚ » , 3 “ 

σ᾽ ἄγαν πρὸς Β, ἀμόρα: τὰ μελιτώματα τὰ πεπεμμένα Ὁ. 
μελυτώματα Ὀ15. μελιττώματα ῬΨΤ. Φιλητᾶς} φιλήτας ῬΥ͂Τ,. φιλί- 
τας ΑΒ, ἐν αἀὰ, ΒΡ, οπι. 1. 

040 6. ταγηνίτης πλακοῦς ἐλαίῳ τετηγανισμένος, ὃ καὶ ταγηνίας Ὁ, 
Μιάγνης) μάγης 18. Ὁταίΐοίὶ ΠῸΒ νουβαβ ἐὐθαϊέ ΡΟ] ΠΧ ΨΙ, 79. 
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σίζοντας, ὅταν αὐτοῖσιν ἐπιχέῃς μέλι: 

χαὶ Κρατῖνος ἐν Νόμοις 

Καὶ δρόσον βάλλων ἕωϑεν χλιαρὸς ταγηνίας. 
Ἔλαφος πλαχοὺῦς ὁ τοῖς ᾿Βλαφηβολίοις ἀναπλασσόμε- 

γὸς διὰ σταιτὸς καὶ μέλιτος καὶ σησάμου. 
ΙΝΝαστὸς πλακοῦντος εἶδος ἔχων ἔνδον καρυχείας. 

50. Χόρια βρώματα διὰ μέλιτος καὶ. γάλακτος χινόμενα.. 
ἔ ᾿Δμορβίτης πλακοῦντος εἶδος παρὰ “Σικελοῖς, οἱ δὲ 
παισὰ, πλαχούντια παρὰ Κώοις, ὡς φησιν ᾿Ιατροχλῆς. 

“Ξησαμίδες ἐκ μέλιτος καὶ σησάμων. πεςρυγμένων χαὶ 
ἐλαίου σφαιροειδὴ πέμματα. Εὔπολις Κόλαξιν 

“Ὃς χαρίτων μὲν ὑςέι, 
καλλαβίδας δὲ βαίνει, 
σησαμίδας δὲ χέζει, 
μῆλα δὲ χρέμπτεται. 

᾿Αντιφάνης Δευκαλίωνε ᾿ ἰ 

“Ξησαμίδας ἢ μελίπηχτα 1) τοιοῦτό τι. 
μνημονεύει αὐτῶν καὶ Ἴξφιππος ἐν Κύδωνι" πρόκειται τὸ 
μαρτύριον. ἢ 

6047 Μηυλλοί. Ἡρακλείδης ὁ “Συρακόσιος ἐν τῷ περὶ ϑνμως 

ἐν Συρακούσαις φησὶ τοῖς παντελείοις τῶν Θεσμοφορίων 

ἐχ σησάμου χαὶ μέλιτος κατασχευάζεσθαι ἐφήβαια γῦναι- 
χκεῖα, ἃ χαλεῖσϑαι κατὰ πᾶσαν «Σικελίαν μυλλοὺς καὶ πε- 

ριφέρεσϑαι ταῖς ϑεαῖς. 

ἢ οἷκ, Β, αὐτοῖσιν ῬοΙαχ. 1ἱδχὶ αὐτοῖς. καὶ Κραινῖνος ἐν] 

καὶ δἰ ἐν οπι. Β. ᾿Βλαφηβολίοις ἐλαφηβολείοις Β. ες χαὶ μέλυ-: 

ω 
τος σᾶ, ἴ,. οπι. ΡΥ. ἔχων] ἔχον Ὁ. καρυκείκς 1.. καρυχάείας 

Ο. χαρυχκίας ΒΡΥ͂, : 

040 ἔ, σησάμων ΔΒΟ. σησάμου ΡΥ... ᾿ ν, 1. 2. , ὁπ, ΘΟ... 

ν. 1. μὲν ὄζει Ῥουδοιῖα ἴῃ ΜΠ ΒΟ ἃπ, Ρ. 247. μὲ νομίζει Αἴδ. μενος 

είζει Ν΄. νενομίζει ΔΜ μὲν ὃμιχεῖ 5851}. 1. Ν. 2. ὃ. αἰ] ν, 630 ἃ. 

Νν. 2. χαλλαβίδας ΑΒΡΥ οἐ 080. κολλαβίδας 1. Υ΄. ὃ. χέζει} 

ὄζει Ὁ οἐ οριίοπιθ ΠΟΘΒΟΒ ΘΙ, μελίπηκτι. } μ-ελίπηκτον Ἷ 

μνημονεύει αὐτῶν καὶ οι. ἢ. πρόκειται ) οὗ πρόκειται Β΄. Ια 
Ρν. 042 {. 

047 ἃ. “Μοὸυλλοί] απο δϑοξίοπθην οὩ. Ὁ. συραπόοιος Ἀ. σὺυ- 
ρακούσιος ΡΨ, κατασκευάζεσθαι ἃ. χατασκευάσασθαιν ὈΨΤ,. 
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᾿Εχῖνος. “υγκεὺς ὁ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς Διαγόραν ἐπι- 
στολῇ ἐκ “παραλλήλου τιϑεὶς τὰ κατὰ τὴν ᾿Ἱττικὴν ἐξα:- 
θέἕτως γινόμενα τοῖς ἐν τῇ “Ῥόδῳ γράφει οὕτως » 1 δὲ 

περὶ τὸν ἄμητα δόξη τὸν καινὸν ἀνταγωνιστὴν ἐπὶ τῆς 
δευτέρας εἰσάγουσα τραπέζης ἐχῖνον. ὑπὲρ οὗ νῦν μὲν ἐπὲ 
κεφαλαίου" παραγινομένου δὲ σοῦ καὶ συντεϑέντος κατὰ 
τοὺς ἐν Ρύδῳ νόμους ἀναμασησάμενος πειράσομαι πλείω 
περιϑεῖναι λόγον. 

Κοτυλίσχοι. “Ποαχλέων ὁ ᾿Βφέσιος πλαχοῦντάς τινάς 
φησιν οὕτω καλεῖσθαι τοὺς ἐκ τρίτου μέρους τῆς χοίνιχος 

γινομένους. 

Χοιρίναι. τούτων μνημονεύει ᾿Ιατροχλῆς ἐν τῷ περὸ 
πλακούντων χαὶ τοῦ πυραμοῦντος χαλουμένου, διαφέρειν 
λέγων τῆς πυραμίδος καλουμένης. γίνεσϑαι γὰρ “ταύτην 

ἐκ πυρῶν πεφωσμένων καὶ μέλιτι δεδευμένων. αὗται δὲ 
ἀϑλα τίϑενται ταῖς. παννυχίσι τῷ διαγρυπνήσαντι. 

Φ7ι “Χρύσιππος δ᾽ ὁ Τυαγνεὺς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ .“4ρ- 

τοχοπιχῷ εἴδη πλαχούντων χαὶ γένη τάδε ἀναγράφει ΠΗ͂Ξ 

ρεντῖνον, Κρασσιανὸν, Τουτιανὸν, Σαβελλιχὸν, χλοῦστρον, 

᾿Ιουλιανὸν, ᾿Δπικιανὸν, Κανωπικὰ, πελούχιδον, Καππαδο- 

ἐχῖνος: ἀττικὸς καὶ οὗτος πλαχοῦς (. ὃ Σάμιος οπι. Β, ἐκ πα- 

ραλλήλου] ἐκ παραλλήλους Β. γινόμενα ΑΒ. γενόμενα ΡΥ͂Τ,. 
οὕτως οπι. Β. 

047 Ὁ. “Πρακλέων] ἡρόκλεων ἘΒ.. οὕτω] οὕτως Β, χοιρί- 
να: αὗταν ἄϑλα τίϑενταν ταῖς παννυχίσι τῷ διαγρυπνήσαντι (. Θπᾶα 

τ ροέε Ἐπιδίαί 8 Ρν, 1708, 28. χοιρέναν ΒΟ. Ἐπδέλεμηι5. δὲ 

Ομ οἰση, δἀϊέῖο. χοῴιναν ῬΥ͂Ι,, χοιρίναι. ἰατροκλὴς μνημονεύεν 
τούτου καὶ τοῦ πυραμοῦντος Β. 

047 ο. χρύσιππος δ᾽ ὃ τυανεὺς μυρία εἴδη πλακούντων ὃν τῷ ἄρτο-- 
χοπικῷ χαταλέγενι, βάρβαρα τὰ πλείω. ἔστι δέ τις καὶ ὀρυζίτης πλακοῦς. 
ὃ δὲ φϑόϊς οὕτω γίνεται" τυρὸν ἐκπιέσας --- --- εἶτ΄ ἐπίβαλε μέλι, χαὶ 
συλίγνεως ἡμίναν, καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν. φλαβιλλίοις, φησὶ, καινοῖς ἂν 
οἷς τὸ πῦρ ῥιπίζεται. ταῦτα τὴν αὐτὴν τῷ κοσκίνῳ, φησὶ, χρείαν ὅτε 
κόσκινον μὴ πάρεοτιν ἐν τῇ τοῦ τυροχοσκίνου κατασκευῇ. ὅτι χίδρον οὗ 
ἑφϑοὺὶ πυροὶ παρὰ ἀλκμᾶνν Ὁ. ὃ τιανεὺς ἐν ἀρτοχοπικῷ Β. 

τερεντῖνον͵ Ἁ. ταραντῖνον ΡΥ͂Τ,. χρασοιανὸν Ἀ. χρασιανὸν ὈΥ͂Τ,. 

τουτιανὸν δορρδδὶέ οχ Α. Σαβελλικὸν δομννεῖρἢ, σακελλι-- 

χὸν Α. σαχελικὸν Ῥ. σικελιφὸν ΨΤ,, ᾿]Τουλιινὸν --το ἹΚαππαδοχικὸν 

δα. ΑΒ, οὐ οοᾶθχ Βαγηρβίαπιιϑ. οπι, ΒΥ, χανωπικὰ ΔἈΒ οἐ 

ἘΔΥΠΟΒΙαΠ5,, Πἰδὶ φθορᾷ Δ δοοοπές οἀτοί. κανωπικὸν [. πελού- 
κιδὸν Ἀ. περλούκιδον Β, πεπλουκίδιον ἘΔΥΠ ΘΒ: Δ ΠῚ5. περλουπίδιον 1. 
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κικὸν, ἡδύβια, μαρυπτὸν; πλίχιον, γουττᾶτον, Μοντιανόν. 
τοῦτον, φησὶ; μάξεις ἐξ οἴνου σκληρόν" εἰ δέ σοι τυρίον 
παρέσται, ἥμισυ μάξεις ἐξ οἴνου καὶ ἥμισυ ἐκ τυροῦ" ἡδο- 
γιχώτερον γερ γίνεται. χλοῦστρον κυριανὸν, χλοῦστρον 
τουττᾶτον, χλοῦστρον Ταβωνιανόν. μουστάχια ἐξ οἰνομέ- 
λιτος, μουστάκια σησαμᾶτα, κλοῦστρον πούριον, γωσγλωά- 
γιον, “Παυλιανόν. ἐκ τυροὺ δὲ, φησὶ, γίνεται πλαχούντηρα 
τάδε. ἔγχυτος, σχριβλίτης, σουβίτυλλος. γίνεται δὲ καὶ ἐξ 
ἄλιχος σουβίτυλλος. σπίρα" καὶ οὗτος ἐκ τυροῦ γίνεται. 

λούχουντλοι., ἀργυροτρύφημα, λίβος, κίρκος, αἰξάφας, 
χλουστροπλακοῦς. γίνεται δὲ, φησὶ, ̓ χαὶ ὀρυζίτης πλακοῦς. 

ὁ δὲ φϑοῖς οὕτω γίγνεται" τυρὸν ἐχπιέσας τρῖβθε, καὶ ἐμ- 

βαλὼν ἐς χόσχινον χάλκεον διήϑει., εἶτ᾽ ἐπίβαλε μέλε χαὶ 
σιλίγνεως ἡμίναν καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν. χάτιλλος δὲ ὀρνᾶ- 
τος ὁ λεγόμενος παρὰ “Ῥωμαίοις οὕτω γίγνεται" ϑρίδακας 

πλύνας ξέσον, χαὶ ἐιιβαλὼν οἶνον εἰς ϑυείαν τρῖβε τὰς 
ϑρίδακας, εἶτα τὸν χυλὸν ἐχπιέσας σιλίγνιον συμφύρασον 

γουττῶᾶτον] γλουττᾶτον Β. σχληρόν --- μάξεις ἐξ οἴνου ἀοο6586- 

γταὰπέ ὁΧ Α. καὶ ἥμισυ ἐκ τυροῦ οτι. Ῥ. 
047 ἃ. χλοῦστρο»] κοῦστρον Ῥ, χκυριανὸν Ἀ. κοιριανὸν ΡΥΤν 

κλούστρον τουττῶτον ΑΒ. χοῦστρον τούττατον Ῥ. χροῦστον τουτ- 

τᾶτον Υ],. κλοῦστρον ΑΒ. χοῦστρον Ρ. χροῦστον Ὑ}.. σησι- 

μῶᾶτα Δ. σησάματα ΡΥ]. κλοῦστρον πούριον ΒΡ ε πὲ ορίποι ἍἈ. 

χροῦστον πούριον Ψ].. γίνεται] γίνεσθαι Β. σχριβλίτης, σου-- 

βίτυλλος Οαβαιθοπα8. σχιρβαίτης σουβίτυλλος ΔΡ. σκιρβαίτης σουβέταλ- 

λος Β. σκιρβαίτησσου βίτυλλος (5ῖ. 1: βίτυλος ) Ψ1.. ἐξ ἄλικος 

,. ἐξάλικος ΡΥ. σπίρα] σπεῖρα δοινν 5. λούκουντλοι ΑΒ. 
λούχκουτλοι Ῥ, λούκουλλοι Κ΄. λούκολλοι 1851}. [.. ἀργυροτρόφημα Ῥ 

κλουστροπλαχοῦς ὉΠ... χροῦστο πλακοῦς Υ. οὕτω) οὕτως 

γίγνεται Ἀ. γίνεται ΒΡΥ,. 

047 6. Εενμιοϊορ. Μ, φ. 793, 4. Φϑόϊς φϑοῖς: εἶδος πλα- 

χοῦντος, οὗ τὴν κατασχευὴν οὕτω τις περιλαλεῖ" τυρὸν ἐχπιέσας τρῖβε" 

καὶ ἐμβαλὼν εἰς κόσχινον χάλκεον διήϑει" εἶτα ἐπίβαλον μέλι καὶ σιλί- 

γνεως ἡμίσειαν, ὃ ἔστιν ἥμισυ μέτρου, καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν. Θυὰ6 

γϑρθεῖς ᾿πιβεαιπῖι5. ᾿. 1708, 4. δὲ τεοέα βογιρέμπι σιλίγνεως ἡμέναν 
εἴ Οηϊβδᾷ διηξ ὅ ἐστιν ἥμιου μέτρου. ἐπίβαλε ΟΡ. ἐπίβαλλε Ψῇ. 

σιλίγνεως Ὁ, σελίγνεως ΡΨ, σελιγνέως 1. ὀρνᾶτος) ϑογῖθο- 

Ἰναΐαι ὀρνάτος. οἴτω Υ1,. οὕτως ΑΒΡ. γίγνεται Ἀ. γίνεται 
ΒΡΨΥΗ. ξέσον ῬΝῚ,. ζέσον Βὸ οὐπὶ ἰϊυθ Πἴοὸ αρηὰ θα! Θοαπερίιιηι, 

σιλίγνιον δον εἴσῃ. ΕἸΡΓῚ σελίγνιον, ριΐοπιο ἢΐβ. οαγοξ, 



14 441 

ἜΣ ΑΦΟΜΟΟΙΝ - 5(Ο 393. 3ὴηὴ» Ξ τι τς Ἀν 
αὐτῷ, καὶ συμπεσεῖν ἑασας μὲτ' ὀλίγον τρῖψον εὐτόνως 
προσβαλὼν ολίγον στέατος χοιρείου χαὶ πέπερε. καὶ παλιν 

- Α ν ᾽ὔ 

τρίψας ἕλχυσον λάγανον, καὶ λειάνας ἐχτεμὼν κατάτεμγε, 
ν". “τ ΕΞ ΄ 3 Ἢ Δ ι 

καὶ ἕψε εἰς ἔλαιον ϑερμότατον εἰς ἡϑιὸν βαλὼν τὰ χατω- 
΄, ’ ᾿ » ᾿ - 

Γ χεχομμένα, ἄλλα πλακούντων γένη ὀστρακλίτης, ἀττανῖται, 
ἄμυλον. τυροκόσκινον. τυρὸν ἐχπιέσας καλῶς ϑὲς εἰς ἀγ- 
γος, εἶτ᾽ ἄνω χόσχινον χαλχοῦν ἐπιϑεὶς δίαγε τὸν τυρόν. 
ὅταν δὲ μέλλῃς προσφέρειν, βάλε μέλιτος αὔταρχες ἐπάνω. 
ὑποτυρίδες δὲ οὕτω γίνονται" ἑἰς γάλα βαλὼν μέλι ἐχπίε- 
σον καὶ βάλε εἰς σχεῦος χαὺ ἕα παγῆναι. ἐὰν δέ σοι παρῇ 

κοσκίνια μικρὰν ἐπίβαλε εἰς αὐτὰ τὸ σχεῦος, χαὶ ἔα ἐχρεῖν 
τὸν ὁρόν. καὶ ὅταν σοὶ δόξῃ πεπηγέναι; ἄρας τὸ σχεῦος 
μετάβαλε εἰς ἀργύρωμα, χαὶ ἔσται ἡ ὄψις ἄνωϑεν. ἐὰν δὲ 

μὴ ἢ κοσχίνια, φλαβιλλίοις καινοῖς χρῶ, ἐν οἷς τὸ πῦρ 
ῥιπίξεται" τὴν γὰρ αὐτὴν ποιεῖ χρείαν. κοπτοπλακοῦς. ἐν 
Κρήτῃ δὲ, φησὶ. πλακούντηρον ποιοῦσιν , ὅπερ ὀνομά- 

ξουσι γάστριν, γίνεται δὲ οὕτως" κάρυα Θάσια καὶ 11ον-- 
τιχὰ χαὶ ἀμύγδαλα. ἔτι δὲ μήκωνα, ὃν φρύξας ϑεράπευ- 

βάβϑ σον χαλῶς, χαὶ εἰς ϑυείαν χαϑαρὰν τρῖψον ἐπιμελῶς" 

ἑ β 
| 

β 
β 
] 

συμμίξας τὲ τὴν ὑπώραν μάξον μέλιτι ἡψημένῳ προσβα- 
λὼν πέπερι πλέον καὶ μάλαξον' γίνεται δὲ μέλαν διὰ τὴν 
μήχωνα. διαπλατύνας ποίησον τετράγωνον. εἶτα σήσαμον 
λευχὸν τρίψας μάλαξον μέλιτι ἡψημένῳ ; καὶ ἕλχυσον λα- 

γάνια δύο, χαὶ ἐν ϑὲς ὑποκάτω, χαὶ τὸ ἄλλο ἐπάνω. ἵνα 
τὸ μέλαν εἰς μέσον γένηται, εὖ ῥύϑμισόν τε αὐτό.“ ταῦτα 
χαὶ ὃ σοφὸς πεμματολόγος Χρύσιππος. 

ἑαυτὸν ὡς ΑΒΡ, αὐτὸν ὡς Ψ],. εὐτόνως δομινοῖσῃ. 816 τοῦψον ἐπιμε- 
λῶς Ρ. 048 ἃ. ὀλίγον στέατος) ὀλίγου στέατος Β., λειάνας Ὑ1,. 
λιάνας ΑΒΡ, ἐχτεμὼν ἐκτεμιῶν Β, 

047 ἢ. ὀστρακίτης 1,. ὀστρακίτις ΡΥ. ἀττανίται ΑΒ. ἄττα- 
κπίται ΡΥ͂Τ,. τυροκόσχινον] τυροκόοσινον ἴ, οὐτονθ ἐνροίοέϊοο. 

ἐχπιέσας ΡΥ͂Ι,. ἐχπιάσας ΑΒ. μέλλῃς ΨΠ,, μέλη Ῥ. μέλλε δ. 

οὕτω] οὕτως ΑΒ. ὁρόν] ὄρον ΑΒ. ὅρον Ρ. ὄρρον ὙΤ7).. 
μενβθλε ΑΒ, μετάβαλλε ΡΥΊ.. φλαβιλλίοις ΑΒΟΡ, φλαβελλίοις ὙΤ,. 

τὴν γὰρ τιὐτὴν ΑΒΟ. χαὶ γὰρ αὐτῶν ΡΥ͂Ι,, κάρυα] κάρυα 
λάβε ϑοινν εἰρῆ. 

048 ἃ. μώξο»] μάζον ΒΡ. ἕν ϑὲς Τὶ. ἔνϑες ΡΥ, γένηταν 
ΔΒΡ, γίνηται Ὑ1.. εὖ ὀύϑεισον ΤΟ δ οκίι5. δα ΡΗγνηΐοι. ». 025. 

εὐρύϑιμισον σαβαιθοπαβ, Τυϊθιὶ εὐρύϑιμησον. 
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58, “ρποχρατίων δὲ ὁ ἸΜενδήσιος ἕν τῷ περὶ πλα- 

χούντων τὴν παρὸ ᾿“λε ξανδρεῦσι χαλουμέγην παγκαρπίαν 
καλεῖ. ἴτρια δ᾽ ἐστὶ ταῦτα συντεϑρυμμένα μέτὰ μέλιτος 

ἑψόμενα" καὶ μετὰ τὴν ἕψησιν σφαιρηδὸν συντεϑέντα πε- 

ριδεῖται βύβλῳ λεπτῇ ἕνεχα τοῦ συμμένειν. πόλτου δὲ μνη- 
μονεύει ᾿ἀλχμὰν οὕτως 

Ἤδη παρέξει πυάνιόν τε πόλτον 
χίδρον τε λευκὸν χηρίναν τ᾿ ὀπώραν. 

ἐστὲ δὲ τὸ πυάνιον, ὡς φησι “Σωσίβιος, πανσπερμία ἐν 
γλυκεῖ ἡψημένη" χίδρον δὲ οἱ ἑφϑοὶ πυροί. χηρίναν δὲ 
ὑπώραν λέγει τὸ μέλε. καὶ ᾿Επίχαρμος. δὲ οὕτως λέγει ἐν 
ΤΓᾷ καὶ Θαλάσσφ «, ἐξόλτον ἕψειν ὕρϑριον."“ χαὶ τῶν κα- 
λουμένων δὲ μελικηρίδων μνημονεύει «Φερεκράτης ἐν «ἰὐτο- 
μόλοις οὕτως 

Ὥσπερ τῶν αἰγιδίων ὄζειν ἐκ τοῦ στόματος μελι- 
κήρας. 

59, “Ζεχϑέντων χαὶ τούτων ὁ σοφὸς Οὐλπιανὸς “ἔφη, 
Πόϑεν ὑμῖν, ὦ πολυμαϑέστατοι γραμματικοὶ, καὶ ἐκ ποίας 
βιθλιοϑήκης ἀνεφάνησαν οἱ σεμνότατοι οὗτοι συγγραφεῖς, 

“Χρύσιππος καὶ ““ρποκρατίων, διαβάλλοντες καλῶν ὀνόματα 
φιλοσόφων τῇ ὁμωνυμία; τίς δὲ καὶ ἡμίναν ᾿Ελλήνων ὠνό- 
μασεν; ἢ τίς ἀμύλου μνημονεύει; ἀπαντήσαντος δὲ αὐτῷ 
τοῦ “Ἰαρηνσοίου καὶ εἰπόντος, Τὴν μὲν ἡμίναν οὗ τὰ εἰς 
᾿᾿πίχαρμον ἀναφερόμενα ποιήματα πεποιηκότες οἴδασι, 
κἀν τῷ Χείρωνι ἐπιγραφομένῳ οὕτω λέγεται 

Καὶ πιεῖν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρὸν, ἡμίνας δύο. 

048 Ρ». παγκαρπίαν ῬΨῚ.. παγκάπραν Δ, πάνχαπραν Β. ἘρτοπΙὸ 

απο Ἰοοῖπὶ ΟΠ 51, συντεϑρυμμένω 1.. συντεϑριμμένα ὌΡΥ, 
μετὰ ΑΒΡΨ, ἃ μετὰ Τὶ. συμμένειν) σημμένειν Β,, ᾿Αλχμὼν 

ἀλχμῶν ΒΌ. οὕτως οπϊ. Β. Ὗ. 1. πυάνιον πεάνιον᾽ Β.᾽ 

048 ο, καὶ ᾿Επίχαρμος δὲ οὕτως λέγει] καὶ οἱ δὲ οὕτως λέγεν 01. Β͵ 

γᾷ ῬΥΙ.. γὴ ΑΒ. Θυλάσοφ)] Τὰθτιὶ ϑαλάσσῃ. Πόλτον 

ΑΙ ΘΟ 15. πόντον Νἴ,. ἂν οἷ οὕτως οι. Β. μελικήρας 

ΘΠ οἴ σῃ, μελικῆρας ΡΥ, βιβλιοϑήκης) βυβλιοϑήκης [τὸ ᾿ 

048 ἃ. ἡμίναν] ΔΑπεϊαξεϊοἰδέα ΒΘ Κουὶ ν. 99, 1. μένα: ἐν τῇ, 

ἀναφερομένῃ εἰς ᾿Ιπίχαρμον ᾿Οψοποιίᾳ. Χείρων χείρονε ΠΡ. 

ἐπιγοιφομένω, ὁ. 8, οὕτω ΒΒ. οὕτως ῬΥΙ. Ερτοδασμι! γα - 

δια, ἀκζέαιῖς ΧΤ, Ρ. 479 ἃ. ἡμίνας δύο ---ἰ εἴτε “οχρὸν ὁ, Ὁ. ΐ 
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τὰ δὲ ψευδεπιχάρμεια ταῖτα ὅτι πεποιήκασιν ἄνδρες ἔν- 
δοξοι, Χρυσόγονός τὲ ὁ αὐλητὴς, ὡς φησιν ᾿Δοιστόξενος 

ἐν ὀγδύῳ πολιτικῶν νόμων. τὴν ]Π]ολιτείαν ἐπιγραφομένην" 
(Φιλόχορος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ μαντικῆς ἀξιόπιστον τὸν εἴτε 

᾿ ν ΄ ἈΆ ΄ κ Ζ ᾽ Ἢ ᾿ ΄ 

“]οχρὸν γένος ἢ «Ξικυωνιον τὸν Κανονὰ χαὶ τὰς γώμας 
᾿ , ς , ν « - ων .3. 

ὃ πεποιηκέναι φησίν. ὁμοίως δὲ ἱστορεῖ χαὶ ΑΙπολλόδωρος. 

τοῦ δὲ ἀμύλου μνημονεύεε Τηλεχλείδης ἐν :Στερροῖς οὗ- 
τωσὶ λέγων 

Φιλῶ πλακοῦντα ϑερμὸν, ἀχράδας οὐ φιλῶ, 
χαίρω λαγῴοις ἐπ΄ ἀμύλῳ χαϑημένοις. 

60. Τούτων ἀχούσας ὁ Ουὐλπιανὸς ἔφη, .44λλ᾽ ἐπειδὴ 
χαὶ χοπτὴν τινα καλεῖτε, ὁρῶ δὲ ἑκάστῳ χειμένην ἐπὶ τῆς 
τραπέζης, λέγετε ἡμῖν, ὦ λίχνοι, τίς τοῦ ὀνόματος τούτου 

τῶν ἐνδόξων μνημονεύει. καὶ ὁ Δημόχριτος ἔφη, Τὸ μὲν 
ϑαλάσσιον πράσον χκόπτην φησὶ καλεῖσθαι Διονύσιος ὃ 

{Ιτυχκαῖος ἐν ἑβδόμῳ ]εωργιχῶν. τοῦ δὲ ἡμῖν παρακειμένου 
μελιπήχτου μέμνηται Κλέαρχος ὁ “Σολεὺς ἐν τῷ περὶ γρί- 
φων οὑτωσὶ λέγων ., Σχεύη κελεύοντα λέγειν ὅμοια εἰπεῖν 

-Ὁ-Ὁ [2 

Τρίπους, χύτρα, λυχνεῖον, ἀχταία. βάϑρον., 
, -ὉΌ « 

σπόγγος. λέβης, σχαφεῖον. ὕλμος. λήκυϑος, 
σπυρὶς, μαχαιρα, τρυβλίον, κρατὴρ, ῥαφίς. 

2) μ 

χαὶ πάλιν ὄψων οὕτως 
" - ΄ ᾿ ᾿ Ὰ 

ἔτνος, φᾶκῆ, ταρίχος, ἰχϑυς, γογγυλὶς, 

ψευδεπιχάρμεια ϑομινοῖρῃ. ψευδεπιχάρμια ΑΒ, φῳευδεπιχάρμαια Υ.. 
Λοσοηΐα οᾶγρέ 1,: πἀπᾶρ ἢἦπ δλβαυθοπίαπα βου φευδεπεχαρμαῖα 

Ῥοβιέιιπι ο8ὲ. ὅτο ἀο᾽] ον δοινν δῖ 5}. 

048 6. ἱστορεῖ οπι, Β.. “ΣΣτερροῖς) στεροῖς ΒΡ. οὑτωσὲ 

λέγων οπι. Β. Ὑ. 1. φιλοπλακοῦντα }. χοπτὴν ὈΥ͂, πόπτην 1.. 

ἡμῶν) ὑμῖν Ἡ, λίχνοι Β].. λύχνοι ὈΥ, πράσον] δογιθ6- 

θαΐυν πράσσον. κόπτην 1.. κοίτην ΛΌΥ. 

048 Ἃ.. ἑβδόμῳ ἀαἀ. ΑΒΙ,. οπι. Ψ' Ἰδσαπα γτοϊοία. ζώ Ῥ. 

γρίφων ΟαΒαιθ Ομ α8. 1011 γραφῶν. οὑτωοὶ λέγων ὁπ. Ι. 

ΟἸΘάτομῖ Ἰοοῦπι ὁπι. Ὁ, κελεύοντα) κελεύοντος δου οἰ β}ι. 

ΝΟ 1. ἀκταία ον οῖριι, ἄχτατα ΡΥ͂Τ,. γ΄. 2. ὅλμος} δου ξιΓ 

ὄλμος. Υν, 3, σπιρὶς Β. καὶ πάλιν] ἢ πάλιν Β. ΡΝ ὅς 

7ογγυλὶς} γογγολὲς Β. 

ΑΤΉΕΝΑΕυ 3. ὃΠΙ. 903 
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649 σχόροδον, χρέας, ϑύυννειον, ἀλμὴγ χρομμῦον, 
σχόλυμος,, ἐλαία, χκάππαρις, βολβὸς, μύχης. 

ἐπὶ τε τῶν τραγημάτων ὁμοίως 
"Ἄμης. πλακοῦς, ἔντιλτος, ἴτριον, δόα, 
φὸν, ἐρέβινϑος, σησάμη. κοπτὴ, βότρυς, 
ἐσχὰς. ἄπιος. πέρσεια, μῆλ᾽, ἀμύγδαλα. 

ταῦτα μὲν ὃ Κλέαρχος. ὁ δὲ φλυαχογράφος ΣΣώπατρος ἐν 
τῷ ἐπιγραφομένῳ Πύλαι δράματί φήσει 

Τίς δ᾽ ἀναρίϑμου μήχωνος εὗρε απβθε 
ἢ κνηκοπύρους ἡδονὰς τραγημάτων ἔμιξεν: 

ἀπέχεις, ὦ χαλέ μου λογιστὰ Οὐλπιανὲ, τὴν χοπτήν᾽ ἧς 

» συμβουλεύω σοι ἀπεσϑίειν. χαὶ ὃς οὐδὲν μελλήσας ἀνελό- 

μενος ἤσϑιε. γελασάντων δὲ πάντων ἔφη ὁ Δημόχριτος, 
Αλλ᾽ οὐκ ἐσϑίειν σε προσέταξα, καλὲ ὀνοματοϑήρα, ἀλλὰ 
μὴ ἐσϑίειν. τὸ γὰρ ἀπεσϑίειν οὕτως εἴρηκεν ἐν Φινεῖ ὁ 
κωμῳδιοποιὸς Θεόπομπος 

Παῦσαι χυβεύων, μειράκιον, χαὶ τοῖς βλίτοις 
διαχρῶ τὸ λοιπόν. χοιλίαν σχληρεν ἔχεις" 
τὰ πετραῖα τῶν ἰχϑυδίων ἀπέσϑειε. 
ἡ τρὺξ ἄριστόν ἐστιν εἰς εὐβουλίαν. 
ταῦτ᾽ ἣν ποιῇς, ῥῴων ἔσει τὴν οὐσίειν. 

χρῶνται δὲ τῷ ἀπεσϑίέειν χαὶ ἀντὶ τοῦ ἀπό τινος ἐσϑίειν, 
ὡς ἁβῬμιππος ἐν “Στρατιώταις 

Οἴμοι τάλας, δάκνει, δάκνει, 
ἀπεσϑίει μου τὴν ἀχούν. 

Ο 

049 ἃ. νι, 2, ϑύννειον Βομυν εἰρη. ϑυννίον ΡΥ͂Τ,. ϑυνίον Β. 
ἅλμῃ ῬΨΤ,, αλλη ΑΔ, ἄλλη Β. κρόμμυον) κρόμυον Β., ὁμοίως --- 
ἐρέβινϑος οπι. Β. Υ. 1. ῥόα, φὸν] 1υἱδεῖ ῥοδῶον. ῥοαὶ, ὠὸν σα- 
ΒΔΌΒΟΠΙΙΒ, ῥοὰ,, ὠὸν ϑ'4] Πι 51:15. Ψ. 8. πέρσεια ϑαϊπιαβῖι5. περσία 
ΨΙ,. πέρσια Ῥ. μὴλ᾽ Βδομποίάθγυϑ δὰ Ἱπρορηγαβέαπι νοὶ], Υ,Ὶ 
Ρ. 470, 11γὶ μηλέα. τῷ ἐπιγραφομένῳ δ φησι οπι, Β,, 

049 ν. μελλήσας 1,., μελήσας ΒΡΨ. ὅε προσέταξα} σὸι προσέ- 
ταΐῖα ἘΒ. κωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Ι,. ἌΓ. ἰκυ- 

ο 
βεύων] κυβέυων ἘΒ, Ν, 4. εὐβουλίαν),, μία! (ἰἀβαιδοπις ἐμ εὐ-- 
κοιλίαν.“ Αγοξίιι5. ἴῃ Ἐχοογρεῖβ Ρ- 971. Μιάοέυν δεαϊ σου ποπιῖ- 
ΠᾺΡ γΟΪ] 556. Υ, 8. ταῦτ᾽ ἣν ποιὴς ϑοδ!ίσογ ἂριᾷ ανοίίαν, τὺ 
ταὐτὴν πόης (ποὴης Α) ΑΒΥ͂. ταύτῃν πίης 1μ ταύτην ποὴ ρῥᾶον 
(510) ἔση Ρ. ἑῴων ἔοει Α. δᾶον ἔσει Ἐ.. καὶ ὁζον ἔση Ν].. 

049 ς, ἐν “Στρατιώταις ἐν ον, Β. Υ. 2. ἀπεσϑίει) ἐπεσϑέει Β. 
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61. ᾿Επὶ τούτῳ ἐλεγχϑεὶς ὃ “Σύρος καὶ δηχϑεὶς σφό- 
ὅρα, ᾿Δλλὰ μὴν, ἔφη; παράκειται ἡμῖν ἐπὶ τῆς τραπέζης 

καὶ ψιττάχια " ἅπερ ἣν εἴπῃς παρὰ τίνι κεῖται, δώσω σου 
οὐ χρυσέους δέχα στατῆρας χατὰ τὸν Ποντικὸν λεσχηνευ-- 
τὴν, ἀλλὰ τουτὶ τὸ ἔχπωμα. σιωπήσαντος δὲ τοῦ Ζημο- 
χρίτου, ᾿Α4λλ᾽ ἐπεὶ ἀπορεῖς, ἔφη, ἐγώ σε διδάξω. Νίχαν- 
δρος, μὲν ὃ Κολοφώνιος ἐν τοῖς Θηριαχοῖς μνημονεύων 

ὰ αὐτῶν φησι 

φιττάκι᾽ ἀχρεμόγεσσιν ἀμυγδαλέοισιν ὅμοια.. 
γράφεται δὲ καὶ 

ΞΒιστάκια ---- ---- ἀμυγδαλόεντα πέφανται. 
χαὶ “Ποσειδώνιος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν 

ἱστοριῶν γράφει οὕτως Φέρει δὲ καὶ τὸ πέρσε “(ον ἡ Δραβία 
χαὶ ἡ “Συρία χαὶ τὸ καλούμενον βιστάκιον" ὁ δὴ χαὶ βο- 
τρυώδη τὸν καρπὸν ἀφίησι, λευκύφλοιον ὄντα καὶ μαχρὸν, 
παρεμρερῆ τοῖς δακρύοις, ἃ δὴ ῥαγῶν τρόπον ἀλλήλοις ἐπι- 
βάλλει" τὰ δ᾽ ἔνδον ἔγχλωρον, καὶ τοῦ χωνίου τῶν στροβίλων 
ἧττον μὲν εὔχυμον, εὐώδη δὲ μᾶλλον.“ οἱ δὲ τὰ Γεωργικὰ 

ε συγγράψαντες ἀδελφοὶ ἐν τῷ τρίτῳ γράφουσιν οὕτως, Καὶ 
τὴν μελίαν καὶ τὴν τέρμινϑον, ἃ δὴ νῦν πιστάχια οἱ “Σύ- 
ροι καλοῦσιν.“ καὶ οὗτοι μὲν διὰ τοῦ π᾿ πιστάκια ταῦτα 
ὠνόμασαν, ὃ δὲ Ιίχανδρος δασέως φιττάχκια: Ποσειδώνιος 
δὲ βιστάκια. 

] 
| 
' 

Ϊ δὲ τοῦ αἀά, ΡΙ.. οπι. Υ͂. ᾽Αλλὴ 1,. καὶ ΡΥ͂. ἐν τοῖς] 
τοῖς ὁπ, Β. Θηριακοῖς] Υ, 891, 

049 ἃ. μνημονεύων αὐτῶν οπι. Β. ψιττάκν᾽] φιττάχι" Ὁ. 
] ππάκραῖ κιστάκια Δ. ἀστάκια ΡΨ]... ΟοτΓγδοίαπι οχ Ὁ, ἴὰ αὑὸ δὲ 

] 70. δὲ καὶ βιστάκια το] 1οιι18. γ 015. 0Π118818. ρα ΝΙοαπάγιπι θαϊεξιιην 
͵ πιστάχι᾽ ἀκρεμόνεοσιν ἄμυγδαλόεντα πέρασταν. ἀμυγδαλόεντα ὃχ 

᾿ ΝΙσΔηα ΤῸ τθροβεμαι, ΤΑΌΓΙ ὠμύγδαλα ὄντα. τῇ τρίτῃ ἃ. ΑΡοτδὲ τῇ, 

τῶν ἱστοριῶν γράφει οὕτως οπϊ. Β.. Φέρει δὲ] φηρὶ ααά, Β.΄ 

᾿ πέρσειον δια] πη 8115, πέρσιον ὉΡ, περσίον ΥἹ,. ὃ δὴ] ὃ δὲ Ῥ. Ριοχῖ. 

᾿Τπὰπι χαὶ ὁη], Β, λευχόφλοιον ῬΥΨΤ,, ᾿λευκόφαοιον Ἀ. λευκοφύοιον 

Β. λευχοφαῆ Ο εἴ ορίζοπια ΠΟΟβοπ ΟΠ. λευκόφαιον δ  ινν ΟΙΡΉ. 
᾿ τρόπον] τρόπῳ Β. ἔγχλωρον] ἔνχλωρον Ἀ. Ἐρϊέόμιο ἀθάϊε ἔστι 
᾿ χλωρόν. κωνίου ἈΑΒΟ, κωνείου ῬΨῚ,. εὐώδη] ἐνώδη Ῥ. 

| 049 6. οὕτως] οὕτω Β. αὶ τὴν --- βιστάκια) Ἐἰ ασἐα ἢ 15 

ν. 1210.,..40: πιστάκια ταῦτα οἷν. Ἐ.. φιττάκια ΑΒῸ οἱ 

᾿ Ἐπβίδίῃ 5. φιτάκια ΕΥ͂, φιστάκια 1. 
] 03 Ἀ 
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602. Περιβλέψας οὖν ἐν τούτοις τοὺς παρόντας χαὶ 
τυ 'χὼν ἐπαίνου » ᾿Ἰλλὰ μὴν καὶ περὸ τῶν ἄλλων πάντων 
τῶν παρᾶχε μένων λελέξεταί μοι, ἵνα μὲ τῆς πολυμαϑίας 
ἀγασϑῆτε" ἐρῶ δὲ πρότερον περὶ τῶν παρὰ “Ἱλεξανδρεῦσι 

ι χαλουμένων χοννάρων καὶ παλιούρων. μνημονεύει δὲ αὐ- 
τῶν ᾿1γαϑοκλῆς ὁ Κυζικηνὸς ἐν τρίτῃ τῶν περὶ τὴς πα- 

τρίδος λέγων οὕτως »Κεραυνοῦ δὲ σχήψαντος εἰς τὸν τά- 

φον ἀνεβλάστησεν ἐχ τοῦ σήματος δενδρίον, δ ἐχεῖνοι 
κόνναρον ἐπονομάξουσιν. ἔστι δὲ τὸ δενδρίον τῷ μεγέϑει 
μὲν πτελέης χαὶ πεύχης οὐδέν τι μεῖον. ἀχρέμιοναξ δ᾽ ἔχει 
ϑαμίας καὶ δολιχοὺς καὶ ἐπ᾿ ὀλίγον ἀχανϑώδεας, τὸ δὲ 
φύλλον τέρεν χαὶ χλωρὸν, τῇ φυῇ περιφερές. καρποφορεῖ 

ρθ5οὸδὲ δὶς τοῦ ἔτεος. ἠρός τε χαὶ φϑινοπώρου. γλυχὺς δὲ 

πάνυ ὁ καρπὸς, μέγεϑος κατὰ φαυλίην ἐλαίην. καὶ τὴ» 

σάρχα καὶ τὸ ὀστέον ταύτῃ προσείχελον, διαλλάσσον δὲ 
τῇ τοῦ χυμοῖ ἡδονῇ. καὶ τρώγεται ἔτι χλωρὸς ὁ καρπός" 
χαὶ ἐπὴν αὐανϑῆς ποιοῦσιν ἐξ αὐτοῦ ἄλευρα, καὶ πατέον- 
τῶι ταῦτα, οὐ μάξαντες, οὐδ᾽ ὕδατι δεύοντες, ἀλλὰ «αύ- 
λως ὁκοῖά περ πέφυκεν.“ καὶ Πὐριπίδης ἐν Κίχλωπί φησι 

Παλιούρου χλάδῳ.“ Θεόπομπος δ᾽ ἐν εἰχοστῇ πρώτῃ Φι- 

"» λιππιχῶν μνημονεύει αὐτῶν, χαὶ “ίφιλος ὁ Σίΐφνιος ἑατρὸς 
ἐν τῷ περὶὸὶ τῶν προσφερομένων τοῖς ὑγιαίνουσι χαὶ τοῖς 
γοσοῦσι. τούτων δὲ πρῶτον ἐμνήσϑην., ἄνδρες φίλοι, οὐχ 
ὕτι ἡμῖν παράκειται νῦν, ἀλλ᾽ ὅτι πολλάχις ἐν τῇ χαλῇ 

πάντων τῶν παραχειμένων} πάντων παραχειμένων πόντων Ῥ, λελέξε- 
ται λέξεται ΒΡ. κοννάρων} κιγνάρων Β., 

0419 ἢὶ ἐν γ»," περὶ τὴς πιυτρίδος. κεραυνοῦ δὲ Β, πόνναρο» 

κόνωρον Ῥ, πεύχης) τιλεύχης Τ, ΘΡΙΌΓΟ ἐνροίπρίδρ, οὐδέν] 
ΝΟ οί οὐϑ εν, ϑαμέας 1,, ϑαμεὰς ῬΨ, 

050 ἃ. φαυλύην ἐλαίην Δ, φαυλίην ἐλάην Β,. φαυλίην καὶ ἐλαίην 

ΟΥΤ,, φαυλίαν ἐλάαν Ο. δὲ ορίίοπιο ΘΟ ΟΠ. δικλλάσυον ΛΟ. 

διαλάσοον 18. διαλλάσσει ΡΨΤ,. τὴ τοῦ χυμοῦ ΑΒΟΡΥ. τῇ οἧι. 1365}, Τς 
ἐπὴν 1, οὲ δεϊινν οἴῃ, οδἀϊεῖο. ἐπεὶ .. πεν Κ΄, παιέοντιι 

ΔΝ Οβϑο συ ἴῃ. αἰββογίδείοπο ᾿ογοϊοΐοα μυ. 97. πατέον ἈΒΡ, πα- 

τέοντι 1.. προοφεέῤονται (, ἐν ὁπι. "ἢ. 

υ Ἶ 

Νύκλωπε (κύκλος ΒΨ. γ02. φησε οηι. 1}. κλόδῳ ΛΒ, 

κλάδον ὉΜῚ,. Δεόπομπος τὸ ἐν κι 

050 ". τοῖς νοσοῦσι) τοῖς ὦτπι. Β. ἡμαν) ὑμῖν Β. 
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Ἱλεξανδρείᾳ ἐπὶ τῶν δευτέρων τραπεζῶν παραχείμενα ἔλα- 
βον, καὶ ζητηϑέντος ἐχεῖ τοῦ ὀνόματος ἐνϑϑιάδε τῷ βιβλίῳ 
ἐντυχὼν ἀνελεξάμην. 

63, ᾿δξῆς οὖν λέξω περὶ τῶν παραχεικένων ἀπίων" 
ἐπεὶ ἀπ᾿ αὐτῶν χαὶ ἡ “Πελοπέννησος ᾿Απίᾳ ἐχλήϑη. διὰ 

ς τὸ ἐπιδαψιλεύειν ἐν αὐτῇ τὸ φυτὸν, φησὶν Ἴστρος ἐν τοῖς 
᾿“ργολικοῖς. ὅτι δὲ τὰς ἀπίους ἐν ὕδατι εἰσέφερον εἰς τὰ 

συμπόσια ᾿Ἄλεξις ἐν Βρευτίᾳ παρίστησι. διὰ τούτων 

Εἰδές ποτε 

πεινῶσιν ἀνϑρώποις ἀπίους παροχειμένας 
ἐν ὕδατι πολλῷ; Β. πολλάχις δήπου. τί οὐ»; 
«4. οὐχοῦν ἕκαστος ἐκλεγόμενος λαμβάνει 
τῶν. ἐπινεουσῶν τὴν πεπαιτάτην ἀεί; 
Β, δηλονότι. 

αἱ δ' ἁμαμηλίδες οὐχ εἰσὶν ἅπιοι, ὥς τινες οἴονται, ἀλλ᾽ 
ἃ ἕτερόν τι καὶ ἥδιον χαὶ ἀπύρηνον. ᾿ἀριστομένης ἐν Διο- 
γύσῳ φησὶν ; ἜΤΗ τ ᾿ 

Ο Χῶς οὐχ οἷσϑ᾽ ὡς ἀμαμηλίδας ποιεῖ; 
ὅτι δ᾽ ἐστὶν ἕτερον τῆς ἀπίου χαὶ ἥδιον «Τἰσχυλίδης πα- 

ρίστησιν ἐν τρίτῳ 1 εωργιχῶν. περὶ Κέω γοῦν τῆς νήσοῦ 
λέγων γράφει οὕτως . Ἵπίους ἡ νῆσος «φέρει χρατίστας, 

κατὰ τὰς ἐν ᾿Ιωνίᾳς. καλουμένας ἁμαμηλίδας" εἰσὶ γὰρ ἀπί- 
ρηνοί τὲ καὶ ἡδεῖαι καὶ, γλυχεῖαι.“. ᾿“έϑλιος δ᾽ ἐν πέμπτῳ 
Ὥρων Σαμίων, εἰ γνήσια τὰ συγγράμματα, ὁμομηλίδας 

ε αὐτὰς χαλεῖ. 1 ἀμφιλοὸς δ᾽ ἐν τοῖς περὶ γλωσσῶν χαὶ ὀνο- 
μάτων «᾿Ἐπιμηλὲς (φησὶν) ἀπίου γένος.“ ᾿Αντιφῶν δ᾽ ἐν 
τῷ περὶ γεωργικῶν φωκίδας φησὶν εἶδος ἀπίων εἶναι. 

τῶν δευτέρων] τῶν δίο Β, βιβλίῳ 1,. βυβλίῳ ΡΥ. 

ΘΟ ὁ, τὰς ἀπίους 1,.. τοὺς ἀπίους ΡΥ. Βρευτίᾳ) ΔΑΙοχΙ 5 
Βρεττία πιοιιογαίαν ἂὉ ϑίορθαθο ΕἸοΣΠοΡ. ΟΥ̓, 4. νοὶ]. {0 ρ, 353. 

διὰ τούτων ὁπ, Β, ὙΨ. 2. πεινῶσιν 1,. πεινοῦσιν ΑΒ, ἀμα- 
μηλίδες Α. ἀμαμαλίδες 1}, αἱμαμαλέδες ὕς αἱμαμαλλίδες ν΄. ἀμαμαλλέδες ἴω 

050 ἀ. ἥδιον» ἔδιον ΒΡ, ΔΊτος] Κεῖος ϑομνν οἸρ}ι. ἅμα-: 

᾿ς μηλίδας Ο. ἀμαμηλίδας Α, ἀμαμαλίδας ΒΡ, ἀμαμαλλίδας ὙΠ, 
᾿ς φαὸ ἥδιον] καὶ ἔδιον Ρ, γράφει οὕτως οηϊ. Β,, ᾿Απίους φησὶν 

ο 66, Β, ἁμαμηλίδας Ο,, ἀμαμηλίδας Β. ὁμαμαλίδας Ὁ, ἀμαμαλλί- 

ΙΓ δας Τὰς ᾿έϑλιος] Ὑιάς νυ. ὁδὉ ἢ, ὥρων Α. ὅρων ΡΥ}. 
050 6. Ῥαμρθλῖ Ἰοσαπι αἰ ῖς ΠΠ. ἡ. 82 ἃ. 1)λωσσῶν 

᾿ς δον οῖεῖι, γλώσσης ΡΥ. ἀπίου -- φωκίδας φησὶν οπι. Κ. 



»- 

1448 14 

θά... , « ῥοῶν δὲ σχληροχόχξωγ. τῶν γὰρ ἀπυρήνων 
᾿Αριστοιάνης ἐν Τιωργοῖς μνημονεύει. χαὶ ἐν ᾿Αναγέρῳ 
Πλὴν ἀλεύρου καὶ ῥόας.“ καὶ ἐν Γηρυτάδῃ. Ἕρμιππος δ᾽ 
ἐν Κέρχωψί φησιν , χὰ 

Ἤδη τεϑέασαι κόχχον ἐν “χιόνι ῥύας: 
ῥοίδιον μέντοι, ὡς βοίδιον, τὸ ὑποκχοριστικόν. ᾿Αντιφάνης 
ἐν Βοιωτίᾳ 

᾿ 

᾿Ενεγκεῖν ἐξ ἀγροῦ μοι τῶν δοῶν͵ 
τῶν σχλὴροχόχχων. 

᾿Επίλυχος Κωραλίσχῳ ,ῆλα καὶ ῥόας λέγεις.“ "Ἄλεξις 

Μνηστῆρσι" 
“Ῥόαν ,γὰρ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

σίδας δὲ ὕτι τὰς ῥοιὰς χαλοῦσι Βοιωτοὶ ᾿᾿γαϑαρχίδης 

ἐν τῇ ἐννεαχαιδεχάτῃ τῶν Εὐρωπιακῶν οὕτως γράφει 

Ἵ ̓ ἀμφισβητούντων ᾿“Ιϑηναίων πρὸς Βοιωτοὺς περὶ τῆς 
χώρας, ἣν καλοῦσι “Σίἴδας; ᾿Επαμινώνδας δικαιολογούμενος. 
ἐξαίφνης ἐχ τῆς ἀριστερᾶς μεταλαβὼν ᾿κεχρυμμένην ὁόαν. 

καὶ δείξας ἤρετο αὐτοὺς τὲ ᾿χαλοῦσι τοῦτο. τῶν δ᾽ εἰπόν- 

εἰσὶ δὲ καὶ φωχῖδες εἶδος ἀπίων, λέγονταν δέ τινὲς ῥόαν. ἀπύρηνοι, καὶ 

ἕτεραι σπληρόκοχκοι. ὧν τὸ ὑποχοριστικὸν ῥοΐδιον, ὡς βοΐδιον. σίδας δὲ 

τὰς δοιὰς κἀλοῦσι βοιωτοί. φησὶ γοῦν ἀγαϑαρχίδης -- (.Ψ 1 ἀσαπᾶπη 

ἐπάτοαν!ε Οαδαυθοπὰθ, 4αἱ γοῦρα ῥοῶν δὲ σχληροχόχκων ἐγαπδίευτὶ 

γο]αε Ροβδὲ ὑποχοριστικόν. ἘΠῚ ΟὈΒθοιέιΒ οϑὲ δοῦν οἰ 5}, φαΐ Ἰπἰ εἴα πὶ 
ἀμ εἰ. ποῸ πιρᾶορ γϑβαχοῖνὶ ὩῬοαί, ῥοῶν δὲ λέγονται αἱ μὲν ἀπύρηνον 

εἶνε.) ἕτεραν δὲ σχληρόκοκκρι. τῶν γὰρ ἐπυρήνων -οι ἀπυρήνω») 
ἀπυρίνων Β.. ἀναγύρῳ Ἀ. ἀγύρῳ Β. ἀγήρῳ ὈΥΤ,, ἑόας ὈΨΥῚ, 

ῥοᾶς ΒοΒν σα, οαϊεῖο, ρῥγαθθαπέα βυαποικῖο, ορίπου. καὶ ἐν 
"Ἱ ηρυτάδη --- ἐν χιόν, ὁόας αἀᾷ, Δ, οἱ. ΡΥ͂].. ῥοᾶς δοιννν εἶσι, οοἠξεᾶ 
σοὐτοῖβ πάρι θα  ἴ556 νυἱάδέαν, ᾿ ῥοίδιον οἱ βοίδιον Μ΄," ῥοΐδιον εἴ 

βοΐδιον ῬῚ, δὲ δεμν ρα, δάϊεῖο. ἐν Βοιωτίᾳ] ὃν οπι. , ᾿ 

ὑοῶν δον οἰρ]ν, δοιῶν ΡΨ]. ᾿Ἐπίλυχκος] ῬΠοετ5. Ἰεχῖο, . 490, 
2Ὁ. ῬῬοιώς: Ἴωνες" ἄνευ δὲ τοῦ ἵ ὑοίς οὕτως ᾿Επίλυχος. " ᾿ἸΚώρα- 

λίσκῳ Ομ οἰρ]. ὐθγὶ φωραλέσκῳ, ὑόας ῥόαν ΡΥ. ῥοὰς ῥοὰν 
ϑοδν οἶση, δάἀϊέῖο,, ν᾿ 

050 {Ἶ, τῶν οἱἱ: ἢ. εὐρωπιαχῶν . εὐρωπιγῶν ΡΥ͂Τ,. 

οὕτως γράφει οηι. Β. ὑόδαν Ῥ. ϑουθοθαίαν ὁοὰν. καὶ δείξας 
ἀἀἀ, ΑΒ. ὁπ. συ; ἤρετο ΑΙ, ἀνήρειο ὈΥ. αὐτοὺς οἷν. "Ὁ. 

τό καλοῦσι τοῦτο ΑΒ]., πῶς ἐκείνην καλοῦσιν ῬΥ͂, τῶν δ΄ 

εἱπόντων ἈΒ],, εἰπόντων δὲ ἐχείνων ῬΥ͂. ὑὐαν Ρ. Βουιθοθαίαν 

ὑοών. ᾿ 
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ὀδιτων ῥόαν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς, εἶπε, σίδαν. ὁ δὲ τόπος τοῦτ᾽, 

[χ] 

ἔχει τὸ φυτὸν ἐν αὑτῷ πλεῖστον, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐξ ἀρχῆς 
εἴληφε προσηγορίαν, καὶ ἐνίχησεις Μένανδρος δ᾽ ἐν “Ἑαυ- 
τὸν τιμωρουμένῳ ῥοίδια αὐτὰς ὠνόμασε διὰ τούτων 

Μετ᾿ ἄριστον γὰρ ὡς ἀμυγδάλας ἐγὼ 

παρέϑηκα καὶ τῶν ῥοιδίων ἐτρώγομεν. 
λέγεται δέ τι καὶ φυτὸν σίδη ὅμοιον ῥοιᾷ, γινόμενον 
ἐν τῇ περὶ Ὀρχομενὸν λίμνῃ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι, οὗ τὰ 
μὲν φύλλα τὰ πρόβατα ἐσθίει, τὸν δὲ βλαστὸν αἱ ὕες, 
ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος ἐν τετάρτῳ πε ρὲ φυτῶν, γίνεσϑαν 

λέγων κὰν τῷ Νείλῳ ὁμώνυμόν τι αὐτῇ ἄνευ ῥιζῶν. 
θ5. ἐπούν χός; Ξενοφῶν μὲν ἐν δευτέρῳ ᾿ἀναβάσεώς 

φησιν Ἐν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίχων καὶ ὄψον 

χαὶ ἑψητὸν᾽ ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὗται δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοι- 
γίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς “λλησὶν ἔστιν ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις 

ἀπίχειντο" αὲ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποχείμεναι ἤσαν ἀπό- 

λέχτοι, ϑαυμάσιοι τὸ κάλλος καὶ τὸ ἐ ϑ οἱ ἢ δὲ ὄψις 
ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε" τὰς δέ τινας ξῃραίνοντες τραγή- 

ματα παρετίϑεντο. καὶ ἦν πᾶρα πότον ἡδὺ μὲν, χερα- 

λαλγὲς δέ," “ΤΙρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ περὶ Βαβυλῶνος 

λέγων φησὶν... Εἰσὶ δὲ αὐτόϑε φοίνικες πεφυχότες ἀνὰ πᾶν 
τὸ πεδίον, οἱ πλεῦνες αὐτῶν καρποφόροι" ἐκ τῶν χαὶ σι- 

ΟΟ] ἃ. αὑτῷ] Βογιθεθαίαν αὐτῷ, Μένανδρος] Ῥ. 88. 
δ᾽ ἐν οπι. Β. .- ἔἕαυτὸν Β. Βουθοθαίαν αὑτὸν. ῥοίδια οἵ ῥοι- 

δίων Ῥ, δοΡΙθοθαΐαν ἑοϊδια δὲ ῥοϊδέων, διὰ τούτων οπι, Β. 
νιν 1. ἐγὼ ἀεῖϊεὲ Βοιεαυ5. Προΐθ,, εἶδὶ ἄριστον ΘΟΓΓ Ραμ 6δέ, 
δέ τι ΟΡΥῚ],. δ᾽ ἔτι Α. φυτὸν ΑΒΟ, φυτὸν ἐν αὐτῷ ΡΥΙ,, 
σίδη ΛΒΟΡ, δίδη. ΝΠ. ὀρχομενὸν Ῥ οὲ δοῖνν εἰβῆ. δαϊεῖο, ὄρχό- 
μένον ὴ. “ἐν τετάρτῳ περὸ φυτῶν) ΤΡ, 10, 0, μ». 1δὅ4. νιάς 
Ὡ ἢ Ποία. ! 0Π6Π)]. 

Ο51 Ὁ.. ἐν δευτέρῳ ᾿Αναβώσεως] ὅαρ. 8, 14, ἐν δὲ ΑΒΡΥ, 
ἐνὴν δὲ ΒΑ811. 1, οχ Χοπορδοπίο. ὄψον καὶ ἑψητὸν ΑΒΡΨΥ. 

ὄξος ἑψητὸν 881}. 1. αὐταῦ αὐταὶ ϑοτνν 615}. φοινίκων ὰ- 

511, 1,. φοινικίων ΑΒ. φοινικείων ΡΥ, τὰς δέ τινας ΛΈΡΨΥ. τὰς δέ 

τινες 5851}. Εμὼὶ “Ιιρόδοτος) ἵ, 192. δ᾽ οἱ τῇ οἱν, Β. 
πρώτῃ 851}. 1. δευτέρᾳ Ψ. β Ρ εἐε Βαυᾶ ἀνθῖο ΑΔ, βὼ Π, Βέδπι Ὁ 
ἠρόδοτος ἐν τῷ δευτέρῳ. ,, Ομ γάτα ΟἸ 68. οἱ ἘΝΝΙΝ βίαπὶ αὖ 4Ἵ11- 

ἥϊηια ἰοοϊίοτι6.“. Οαβαυ δ οπιι8. 
ΟΌ]1 ο. λέγων φησὶν ὁπ. δ, πεδίον παιδίον Ρ. 
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τία καὶ οἶνον χαὶ μέλι ποιξονται" τοὺς συκέων τρόπον 
ϑεραπεύουδι. τῶν γὰρ φοινίκων οὖς ἔρσενας καλέουσι, 

τοῦτον τὸν καρπὸν περιδέουσι τῇσι βαλανηφύροισι τῶν 
φοινίκων, ἵνα τὲ πεπαίν}} σφιν ὃ ψὴν τὴν βάλανον ἐνδύ- 
γῶν χαὶ (ἢ ἀπορρείῃ ὁ καρπὸς τοῦ φοίνικος. ψηῆνας γὰρ 

δὴ φορέουσιν ἐν τῷ χαρπῷ οἱ ἔρσενες ; καϑάπερ οἱ ὄλον- 
ἃ ϑοι.“ τὰ παραπλήσια τοῖς περὲ τὸν Ἡρόδοτον ἱστορεῖ 
περὶ τοῦ ἕν Διϑίῃ καλουμένου λωτοῦ αὐτόπτης γενόμενος 

ὁ Μεγαλοπολίτης Πολύβιος ἔν τῇ δωδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν 

λέγων οὕτως. , Ἔστι δὲ τὸ δένδρον ὁ λωτὸς οὐ μέγα, 

τραχὺ δὲ καὶ ἀκανϑῶδες, ἔχει δὲ φύλλον χλωρὸν παρα- 
πλήσιον τῇ ῥάμνῳ, μικρὸν βαϑύτερον χαὶ πλατύτερον. ὁ 
δὲ καρπὸς τὰς μὲν ἀρχὰς ὅμοιός ἐστι καὶ τῇ χρύᾳ καὶ τῷ 
μ:γέϑειν ταῖς λευκαῖς μυρτίσε ταῖς τετελειωμέναις " αὐξανό- 
μένος δὲ τῷ μὲν χρώματι γίνεται φοινικοῦς τῷ δὲ μεγέ- 
ϑει ταῖς ) ογγύλαις. ἐλαίαις παραπλήσιος, πυρῆνα δὲ ἔχει 
τελέως μιχρόν. ἐ ἐπὰν δὲ πεπανϑῇ 5 συνάγουσι" καὶ ἐὸν 

μὲν τοῖς οἰχέταις μετὰ χόνδρου χόψαντες σάττουσι’ εἰς 

ἀγγεῖα" τὸν δὲ τοῖς ἐλευϑέροις : ἐξελόντες τὸν πυρῆνρ; συν- 

τιϑέασιν ὡσαύτως, καὶ σιτεύονται τοῦτον. ἔστι δὲ τὴ βρῶμα 
παραπλήσιον σύχῳ καὶ φοινικοβαλάνῳ, τῇ δὲ εὐδίᾳ βέλ- 
τιον. γίνεται δὲ καὶ οἶνος ἐξ αὐτοῦ βρεχομένον χαὶ τρι-. 

βομένου δι᾿ ὕδατος κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν ἡδὺς χαὶ ἀπο- 

λαυστιχὸς, οἰγομέλιτι χρηστῷ παραπλήσιος», ᾧ χρῶνται 
χωρὶς ὕδατος" οὗ δύναται δὲ πλέον δέχα μένειν ἡμερῶν, 

ἢ διὸ χαὶ Ἡμομση ἀρετῇ δ βθαχι πρὸς τὴν χρίαν. ποιοῦσι δὲ" 

χαὶ ὄξος ἐξ αὐτῶν." 

Ο 

συχέων ῬΨῚ,, συκεῶν Ἀ. ἔρσενας ΑΒΡ. ἄρσενας ὙἹ,, τοῦτον] 
τοῦτο Ῥ. ἵνα τε πεπαίνηςφιν Β, ἵνα τί πεπένη σφιν Ἀ, ἵνα πεπαίνη 
σφιν ῬΥ͂, ἕνα πεπαίνηταί σφι βΑ5}}, 1,. ὁ ψὴ»] ὄψην. Β. ὀψὴν Ῥ, 

ἐνδύνων ΑΒΡΥ, ἐσδύνων Βαβι], 1,. ἔροενες ΒΡ, ἄφσενες ὙΠ, 
ὄλονθοι ΑΒ. ὄλυνθοι ΡΥῚ,. 

Ο51 ἃ. πολύβιος ἐν ιβ΄. ἐστὲ δὲ φιοὶ τὸ δένδρον Β. Πολύβιος} 
Δ], ΠῚ. μ, 384. Ἐχοουρδῖε πὰπο Ἰοοιπι ΠΕ πιϑίδι μι. ᾿. 1010, δ3. 

μικρὸν) μικρῷ ἘοΙδκίυ8. τελειωμέναις ΒΡ, γογγύλαις 
ΛΒΟ οἐ πιᾶῦζο "ὶ εὲ Επϑίδεμίαβ. στρογγύλαις ΡΥΊ.. 

ΟΥἹ 6. σύττουσιν} τάττουσιν Τ᾿, σιτεύονται ΠΏ, σιτέονται Ἀ, 
βρωώμα] χρῶμα Ὁ, 



1.1 ’ἌΔΡΆ 

00. Μελανιππίδης δ᾽ ὁ λιήλιος ἐν ταῖς 4αναΐσι. φοί- 

νιχας τὸν καῤπὸν οὕτως ὀνομάξει, τὸν λόγον ποιούμε ἑγος 
περὶ αὐτῶν »ἹΤῶν γὰρ ἀΐδων οὐ γὰρ ἀνϑρώπων φύρευν 
μορφὰν ἐνεῖδες" οὐδὲ τὰν αὐτὰν γυναιχείαν ἔχον" ἀλλ᾽ ἐν 

ἁρμάτεσαι διφρούχοις ἐγυμνάζοντο ἄνευη λιασδέα πολλάκι 

ϑηρὲς φρένα. τερπόμεναι, ἱερόδαχρυ εὐ εὐώδεις τε 

φοίνιχας χασίαν τὲ πατεῦσαι τέρενα “Συρίας τέρματα." χαὶ 

052 ᾿ἀρωτοτέλης ἐν τῷ περὶ φύτων οὕτως Φοινίκων ἀνόρ- 

χον, οὕς τίνες εὐνούχους καλοῦσιν, οἱ δὲ ἀπυρήνους. τ 

φοίνιχα δὲ τὸν καρπὸν χαὶ ᾿“λλάγικος κέχληκεν ἐν τῃ εἰς 

ἄμμωνος “ἀναβάσει, εἰ γνήσιον τὸ σίγ γραμμα; χαὶ Φόρ- 
μος ὃ κωμιχὸς ἐν ᾿Αταλάνταις. περὶ δὲ τῶν γνιχολάων χα- 

λουμένων φοινίχων τοσοῦτον ὑμῖν εἰπεῖν ἔχω, τῶν ἀπὸ 
τῆς “Συρίας καταγομένων , ὅτι ταύτης τῆς προσηγορίας 

ἠξιώάϑησαν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ αὐτοχράτορος σφόδρα χαί- 
θοντος τῷ βρώματι, Νιχολάου τοῦ “Ιαμασκηνοῦ ἑταίρου 

Ὀ ὄντος αὐτῷ, χαὶ πέμποντος φοίνικας συνεχῶς, τῶν ἀπὸ 
τοῦ περιπάτου δ᾽ ὧν ὁ Νικόλαος χαὶ ἱστορίαν συνέγραψε 
πολλήν. 

07. ᾿Ισχάδες. σφόδρα τῶν ἰσχάδων ἐθαυμάζοντο αἱ 
᾿“Ἰττιχαί. Δείνων γοῦν ἐν τοῖς Περσικοῖς φησι... Παρετί- 
ϑέντο δ᾽ ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς βασιλέως ὅσα ἡ γὴ βοώ- 

ματα φέρει, ἧς ἄρχει βασιλεὺς, ἀφ᾽ ἑκάστου ὅσον ἀπαρ- 

χήν. ξενιχῷ δὲ οὐδενὲ οὔτε βρώματι οὔτε ποτῷ ᾧετο 
δεῖν ὦ Ξέρξης τοὺς βασιλεῖς χρησϑαι" ὅϑεν χαὶ νόμος 

τις ὕστερον ἐγένετο. εἰσενέγκαντος γάρ ποτε τῶν εὐνού- 

ΟΙ ἔν μελανιππίδης δ᾽ (δὲ Ῥ) ΒΡ. ΑΡνοταξ δ᾽ μήλιος ΛΒ. 
μιλήσιος ῬΥ͂!.. ΜοΙαμῖρρΙ 18. ἔγαριπθπέιπην ὁπ, Ο. 6 69 υἱάς 
ἀπ ποίδε!οΠΕΠΙ, ἀϊδων] ἀΐδων Ἁ. αὐτὰ» αὐδὰν Οαδαι]οηιι8. 

γυναικείαν Οδδδιθοτῖι5. γυναικίαν ΡΥ͂Ι,. ϑῆρες)ὴ ϑήραις 
Ῥουβοιι Δάνογβαν, μΡ. 39, οἱ Ἰαφοθβῖι5 Ρ, 348, πατεῦσαν ΑΒ, 
κατεῦσαι ΡΥ͂Ι,. 

052 ἃ. οὕτως οπι. Β. Φοινίκων} φησὶ ἀἀ4. Β, ἀνόρχων 

Ολδαιθοπ8. ἐνόρχων ΑΒΡΨ, ἐνόρκων 1, ἐν ροιποίαθ οὐ]ρᾶ, χαλου- 
εἰἕνων οπὶ, Β, τῷ βρώματι)] τῶν βρωμάτων Β), 

052 Β. δείνων (, δου θαίαν Ζίνων. Δα ϊπομῖβ θοαπι δρϑοίαξ 
5010]. ὙΠΘΟΟΙΙΟ 1, 147. δὲ ΠΙΡτουα πὶ δου ρίαγαπι “ίων οογγοχῖξ 

ΝΙΘι 5.118, τοῖς 1]ερσικοῖς) τοῖς οἷΝ. Ὁ. Ξέρξης Ἀπ] η]κ πῖτι5 

ἀρυὰά Ὑ ΔΙοΚοπαγίαπι αὐ ἀπ θοονιεῖ 1. 1. ΕἸ ΥῚ ἐξ ἀρχῆς. Ἐρϊέοπιο πππὺ 

Ἰοοὰπι Οπιἱδιέ, 
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ο γων τινὸς ἐν τοῖς λοιποῖς τραγήμιααιν ἰόχαδὰξ ᾿Αττιχὰς, 

ἐρωτῆσαι ποδαπαὶ εἶεν. ἐπεὶ δὲ ἐπύϑε ὅτο ἐξ 4ϑηνῶν, τοῖς 
ἀγορασταῖς ἐχέλευεν ὠγεῖσϑαι, ἕως ὧν ἐξοῦσία γέγηται 
αὑτῷ λαμβάνειν ὅταν ἐϑέλ ἢ χαὶ μὴ ἀγοράζειν. λέγεται δὲ 

τὸν εὐνοῦχον ἐπίτηδες τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα αὐτὸν ὑπο- 
μνήσῃ τῆς ἐπὶ τὰς ᾿ϑήνας στρατείας. ἐς "άλεξις δ᾽ ἐν Κυ- 

βερνήτῃ φησὶν͵ 5 ῸΣ 
: Ἴ9) ᾿ ὃ Εἰσέβαινον ἐσχάδες. 

τὸ παράσημον τῶν ἄϑηνων. χαὶ ϑύμου δέσμαι τινές. 
“Τυγκεὺς δ᾽ ἐν τῇ πρὸς τὸν κωμικὸν ΤΠοσείδιππον ἐπι- 

ἃ στολῇ Ὁ Ὲν τοῖς τραγ ιχοῖς (φησὶ) πάϑεσιν Εἰριπίδην νο- 

μίζω “Σοφο"λέους οὐδὲν διαφέρειν." ἐν δὲ ταῖς ἰσχάσι τὰς 
᾿“ττιχὰς τῶν ἄλλων πολὺ προέχειν. " χάν τῇ πρὸς Ζια- 

γόραν δὲ ἐπιστολῇ γράφει οὕτως . Εἰ δὲ γὴ ταῖς μὲν χε- 
λιδονείαις ἰσχάσιν ἀντιπαρατιϑεῖσα τὰς Βριγινδαρίδας χα- 

λουμένας, τῷ μὲν ὀνόματι βας "βαριξούσας, ταῖς δὲ ἡδο- 
γαῖς οὐδὲν ἧττον ἐκείνων ἀττικιζούσας.“ ΦΦοινιχίδης δ᾽ ἐν 

Μισουμένῃ φησὶ 
Μῶύρτων λέγουσι καὶ μέλιτος ἐγκώμια, 

οἷν καὶ τῶν προπυλαίων καὶ τέταρτον ἰσχάδων: 
τούτων ἐγευσάμην, χαταπλεύσας εὐϑέως, 

καὶ τῶν προπυλαίων" κοὐδὲν ἣν τούτων ὅλως 
πρὸς ἀτταγῆνα συμβαλεῖν τῶν βρωμάτων. 

ἐν τούτοις τηρητέον χαὶ τὴν τοῦ ἀτταγῆνος μνήμην. Φι- 
λήμων δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Αττικῶν ὀνομάτων “Ἰγιλίδας 
φησὶν εἶναι τὰς καλλίστας ἰσχάδας" ἴγιλα δ᾽ εἶναι δῆμον 
τῆς «Δττικῆς, ἀπὸ «Αἰγίλου τινὸς ἥρωος ὠνομασμένον, χε- 

ΘΌ2 ο. ἐσχάδας ᾿Ατεικὰς ἰσχάδα ἀττικὴν Β. ποδαπαὶ οἀϊεῖο- 

π65 Οαβαιθοπὶ βοοιπάδ εἐ ἐθγεϊα, ποταπαὶ ΡΥ. εἶεν) ἦεν Β, 
ἐχέλευεν) ἐχέλευσεν Ῥ, ἕως ΡΥ],. ὡς ΑΒΟ, αὑτῷ} αὐτῷ 

ΨΙ,. αὐτῶν ΑΒΟΡ, δ᾽ ἐν οἱ φησὶν οἵη. Β. ᾿Αϑηνῶν) ἀττι- 

χῶν (, Ποσείδιππον) ποσίδιππον ΑΒΡ, 

ΘΟ ἃ. γράφει οὕτως οπι. Β. χελιδονείκις χελιδονίαις Ο. χε- 

λιδονίοις ΡΥ]. Φοινικχίδης δ δ᾽ οἱ, Β. φησὶ ὁπ, Β. 

Ῥμορηϊοιϊβ υ Ὁ Γβι5. 0}. Ο, 
052 6. Ψ. 2. 4. προπυλαίων ῬΥ1.. προσπυλαίων ΑΒ. νο.4. 

χοὐὔδὲν] καὶ οὐδὲν Β.. Υ. ὃ. πρὸς Β. πρὸς τὴν ΡΥ]. ἀττα- 
γῆνα Β. ἀταγῆνα ῬΨΤ,. συμβαλεῖν Ψ1,.. συμβάλλειν ΒΡ. 

ἀτταγῆνος Β. ἀταγῆνος ῬΨΠ,. τῶν ᾿Δττικῶν) τῶν οπι. Β, 
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Ε λιδονίας τε κολεῖσϑαι τὰς ἐρυϑρομελαίνας. ἰσχάδας. ““ Θεὸό- 

0563 

ποιιπος δ᾽ ̓ Εἰρήνῃ τὸς Τιϑρασίας ἐπαινῶν ἰσχάδας φησὶν 
οὕτως 

Μᾶζξαι, πλαχοῦντες, ἰσχάδες Τ' Ιιϑράσιαι. 
οὕτω δὲ Ἦσαν περισπούδαστοι πᾶσιν ἀνϑρώποις αὖ ἰσχά- 
δὲς --- ὄντως “γὰρ χατὰ τὸν ᾿Αριστοφάνην 

Οὐδὲν γὰρ ὄντως γλυχύτερον τῶν ἰσχάδων" --- 
ὡς καὶ ᾿Αμιτροχάτην τὸν τῶν Ινδῶν βασιλέα γράψαι ᾽νν- 
τιόχῳ; ἀξιοῦντα (φησὶν ἩἩγήσανδροι πέμιναι ἀὐτῷ γλυ- 
χὺν καὶ "ἰόχάδας. χαὶ σοφιστὴν ἀγοράσώντω. χαὶ τὸν ᾽4:᾽- 
τίοχον ἀντιγράψαι »»Ἱσχάδας μὲν χαὶ γλυκὺν ἀποστελοῦμέν 
σου, σοφιστὴν δ᾽ ἐν “Ἕλλησιν οὐ νόμιμον πωλεῖσϑαι." ὅτι 
δὲ καὶ πεφρωσμένας ἰσχάδας ἤσϑιον Φερεκράτης. δείκνυσιν 
ἐν “Κοριαννοῖ λέγων οὕτως 

᾿Αλλ᾽ ἰσχάδας μοε πρόελε τῶν πεφωσμένων. 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα δὲ 

Οὐχ ἰσχάδας οἴσεις τῶν ΜΕΝ ; μανϑάνγεις; 
ἐν τοῖς Μαριανδυνοῖς ἐχείνοις βαρβαροίις 
χύτρας χαλοῦσι τὰς μελαίνας ἰσχάδας. 

οἶδα δὲ καὶ Πάμφιλον εἰρηκότα, προχνίδας γένος ἰσχάδων. 
08, Μότρυς δὲ ὅτι ἐὲν κοινὸν δῆλον. σταφυλῆς δὲ ̓ μέ- 

μνητάι, καίτοι δοχοῦντος τοῦ ὀνόματος ᾿αἸσιαγενοῦς εἶναι, 
Κράτης ἐν δευτέρῳ ᾿“ττιχῆς διαλέχτου, ἐν τοῖς ὕμνοις 

τοῖς ἀρχαίοις φάσκων ἀντὶ τοῦ βύτρυος τὴν. σταφυλὴν 
χεῖσίαι, διὰ τούτων 

«Αὐτῇσι σταφυλῇσι μελαίνῃσιν χομόωντες. 

602 Ὁ, ἐπαινῶν] ἐπαινεῖ Β. ἰσχάδας φησὶν οὕτως οπι. Β. 
οὕτω ΑΘ. οὕτως ΡΥΤΙ,. ΑΓ βίορδηὶβ. Ἰοοὰπ οπι. Ὁ. οὐδὲν 
γὰρ ὄντως Ῥ δὰπι Ῥογβοπο δὲ βομιυνοίσι, οὐδὲν γὰρ οὕτως ὟΤ,. 

058 ἃ. πεφωσμένας] ,, 1658 πεφωγμένας. Μοικ οπὶπε ἐξα ΕἸ πιοῖο- 
8518 ἐμ ΙΒ. Ἰογοΐ!]. Φωγῦναι τὸ φρύγειν" ᾿Αλλ᾽ ἰσχάδας μοι προελέτω 

πεφυγμένων. ἷ. 6. πρόελε τῶν πεφωγμένων.““ ΒΟΥ 801. λέγων οὕτως 

οι, Β. ᾿βαρβάροις χύτρας) βαρβαχύτρας Ὦ, 

658 νυ. ᾿'προκνίδας σαδαιθοπιϑ. πιροσχνίδας ΡΥ, Ἐρϊέοπιο Πᾶσα 

ΟἸ 51, “Ὅτι ἀσιαγενὲς ὄνομα ἣ σταφυλή. γενναῖα σύχα πλάτων ἐν 

ὀγδόῳ νόμων τὰ εὐγενὴ φησὶν, ἢ τὰ ἐπιγεγεννημένα,, οἷον τὰ ἐπεμβεβλη- 

μένα. ὃ γὰρ ἀρφιστοτέλης καὶ ἐπεμβολάδας ἀπίους ὀνομάζει τὰς ἐγκεκεν-- 

τρισμένας. τοιαύτη δὲ καὶ ἣ παρὰ τῷ αὐτῷ γενναία σταφυλὴ. ζημιοῖ δὲ 
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ὅτι δὲ χαὶ παρ᾿ Ὁμήρῳ ἐστὶ παντὶ δῆήλον.. Πλάτων δ᾽ 

ὀγδόῳ Δύμων χαὶ βότρυς χαὶ σταφυλὰς ὀνομώξει διὰ τού- 

των "ἐς ἄν ἀγροίχου ὀπώρας γεύσηται, βοτρύων. εἴτε χαὶ 

σύχων, πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ὥραν τὴν τοῦ τρυγᾶν ἀρχτούρῳ 

σύνδρομον, εἴτ᾽ ἐν τοῖς αὑτοῦ χωρίοις εἶτε χαὶ ἐν ἄλλων, 

ἱερὰς μὲν πεντήκοντα ὀφειλέτω τῷ Διονύσῳ δραχμὰς, ἐὰν 

ἐχ τῶν αὑτοῦ δρέπῃ, ἐὰν δ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων , μνᾶν, ἐὰν 

δὲ ἐξ ἄλλων, δύο μέρη τὴς μνᾶς. ὃς δ᾽ ἂν τὴν γενναίαν 

γὺν λεγομένην σταφυλὴν ἢ τὰ γέννα σῦχα ἐπονομαζό- 

μένα ὀπωρίξειν βούληται, ἐὰν μὲν ἐχ τῶν οἰχείων λαμ- 

βάνῃ, ὕπως ἂν ἐϑέ ἐλῃ καὶ ὁπόταν βούληται καρπούσϑω. 

ἐὰν δὲ ἐξ ἄλλων (ἢ πείσας; ἑπόμενος τῷ νόμῳ τῷ Μὴ 

κινεῖν ὃ τι μὴ κατέϑετο, ἐχεῖγος. ἀεὶ ζημιούσϑω. « Ταῦτα 

μὲν ὁ ϑεῖος Πλάτων" ἐγὼ δὲ πάλιν ζιπῶ τίς ὴ γενναία 

σταφυλὶὶ καὶ τίνα τὰ γενναῖα σῦχα. ὥρα οὖν ζητεῖν. ὑμῖν, 

ἕως ἐγὼ περὶ τῶν ἑξῆς παραχειμένων διεξέλϑω. καὶ ὁ λ1α- 

σούριος ἔφη 
Μηδ᾽ ἀναβάλλεσϑαι ἔς τ᾿ αὔριον ἔς τὶ ἔννηφι. 

γενναῖα λέγει τὰ εὐγενῆ ὃ φιλόσοφος; ὡς χαὶ ᾿“ρχίλοχος 
“Πάρελϑε, γενγνᾶῖος γὰρ εἷς, 

ἢ τὰ ἐπιγεγεννημιένα , οἷον τὰ ἐπεμβεβλημένα. ὁ γὰρ 
᾿ω“]ριστοτέλης καὶ ἐπεμβολάδας ἀπίους ὀνοικάζξι τὰς ἐγχε- 

χεντρισμένας. Δημοσϑένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος δ" 9 

ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ πλάτων τὸν βοτρύων ἢ σύχων γευσάμενον πρὶν ἐλθεῖν 
τὴν ὥραν τοῦ τρυγᾶν ἀρχτούρῳ σύνδῥομον, ὕτι ἐν ἀϑήναις διηνεκεῖς ἦσαν 
αἱ ὁπῶραι --- Ο, μελαίνησν ῬΎΠ,, ΤΠΙλάτων δ᾽] δ᾽ οἠι. Β.. 
ἐν ὀγδόῳ Ἰνόμων)] ῬΡ, 844 ἃ, διὰ τούτων οἵη. ΚΒ. 

0δ8 ο. αὑτοῦ "18 ἀθα᾽ Ργὸ αὐτοῦ. ἱερὰς 1551}. 1.. ἱερεὺς ὈΥ͂, 
πεντήκοντα δά. 51, 1... οὐχ. ΔΒΡΨΥ, δραχμὰς, ἐὰν Ρ, 

ΒΆ511. 1.. δραχμὰς ε ἂν Υ,, ἐὰν δ᾽ ἐχ] ἐὰν δὲ ἐκ Βάδ511. 1.. ἐὰν δὲ 
καὶ ΒΡ, σταφυλὴν ἢ 851}. 1... ἡ ον, ΑΒΡΥ, 

0δ8 ἃ. ζητεῖν ὑμῖν») ὑμῖν ζητεῖν 18, ΔΙκσούριος] μανσούριος 5. 

“Μηδ Ηδβιοαϊ νουβιι8 107. 408. ἐς αὔριον 1}. ἔννηφι] 

ἔνηφι ΛΒ. ᾿Αρχίλοχος) 1ν. 84. ν». 312. ἐπιγεγεννημένα Ὁ ες 

Ἐυιδέαι 5 ». 94. οχίγ, ἐπιγεγενημένα ὈΥῚ.. οἷον τὰ ἐπεμβὲε- 

βλημένα δοοοπϑογαπε εχ Δ, 1ὐιδία 8. Ροβαϊε τὰ ἐπιγεγεννημένω ἐξ 

ἐπεμβεβλημένων συκχεῶν. 

08 6. ἐγκεκεντρισμένας 1, οὐ Ἐπιδίας 5. ἐγκεντρισμένας ΒΡΥ, 
Ζ]ημοσϑένης) "ἡ. 314. ὑπὲρ) περὲ Β, 
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ν »-: - ᾽ χαὶ βότρυς καὶ ἐλαίας συλλέγων.“ Ξενοιρῶν ἐν ΟἸκονο- 
μικῷ ,, ὑπὸ τοῦ ἡλίου γλυκαίνεσϑαι τὰς σταφυλάς." οἴδασι 

δὲ οἱ πρὸ ἡμῶν χαὶ τοὺς ἐν οἴνῳ συντιϑεμένους βότρυς. 
]ίυβουλος γοῦν ἐν Κατακολλωμένῳ φησὶν 

᾿Ἰλλὰ παραλαβὼν ἀχράτῳ χροῦε καὶ δίδου πυκνὰς, 
καὶ βότρυς τρώγειν ἀνάγχαζ᾽ αὐτὸν ἐξ οἴνου συχνούς. 

ὁ δὲ τὸν Χείρωνα πεποιηκὼς τὸν εἰς Φερεχράτην ἀναφε- 
εὖ ρόμενόν φησιν 

᾿Ἱμυγδάλας καὶ μῆλα καὶ μιμαίχυλα 
καὶ μύρτα καὶ σέλινα κἀξ οἴνου βύτρυς 
χαὶ μυελόν. 

ὅτι δὲ ἐν ταῖς ᾿ϑήναις διηνεχεῖς ἦσαν αἱ ὀπῶραι πᾶσαι 
μαρτυρεῖ “Ἡριστοφάνης ἐν Ὥραις, τί οὐν το μὴ ἫΝ ἷστο- 
ρεῖν δοκεῖ ᾿4έϑλιος ὁ Σάμιος ἐν πέμπτῳ Σαμίων “Ὥρων 
λέγων οΣῦχον καὶ σταφυλὴ καὶ δμομηλὶς καὶ μῆλα καὶ 

064 ῥόδα δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐγένετο.“ “υγχεὺς δ᾽ ἐν τῇ πρὸς 

Διαγόρων ἐπιστολῇ ἐπαινῶν τὸν χατὰ τὴν ττιχὴν γινύ-- 
μενον Νιχοστράτειον βότρυν χαὶ ἀντιτιϑεὶς αὐτῷ τοὺς 

“Ῥοδιακούς φησι , Τῷ δ᾽ ἐχεῖ χαλουμένῳ βότρῦι Νικο- 

στρατείῳ τὸν ᾿Ἱππώνιον ἀντεχτρέφουσι βότρυν, ὃς ἀπὸ 
᾿“Ιἰχατομβαιῶνος μηνὸς ὥσπερ ἀγαϑὸς οἰχέτης διαμένει τὴν 
αὐτὴν ἔχων εὔνοιαν. “ 

609. ᾿δπεὶ δὲ πολλάκις ὑμῖν εἴρηται πὲ οἱ τὲ χρεῶν χαὶ 
ὀρνίϑων καὶ περιστεριδίων, ἔρχομαι χἀγὼ λέξων ὅσα ἐκχ 
πολυαναγνωσίας εὑρεῖν ἡδυνήϑην παρὰ τὰ προειρημένα. 

ἂν Οἰκονομιχῷ] ΧΙΧ, 19. δὲ οἱ Δ. δὲ καὶ οἱ ΡΥΙ,. γοῦν 
οηι. Β, Χείρωνα 1.. χείρονα Ὁ, 

003 Γ΄ φησιν ὁπ. 1}. ἐν “Ὥραις] ἐν εἰρήνη Ὁ. Ἴ οπιογο. τὰς 
ΙΧ. Ρ. 372}. “ρων ϑοῖινν εἰδῇ, ὅρων 1,. ὅρων Ρ, ὡραίων Ὗ, 

054 ἃ, ““υγκεὺς} λυγγεὺς Β), πρὸς διαγόραν ἐπιστολὴ ΑΒΌ, ἐπι- 
στολὴ πρὸς διαγόρων ὌΨΤ,. γινόμενον Ἡν, Το  θαξιν γενόμενον, 

νιχοστράτειον ὙΤ,. νικοστράτιον ΑΒΡ, ἀντιτιϑεὶς Δ. ἀντι- 

ϑεὶς ΟΥῚ,, βοτρυϊ] βότρυς δ. νιχοστρατείῳ ΟΥ̓],, νιχουτρώ- 

ει 
τίῳ ΔῈ, ᾿Ιππώνιον)] ἱππώνιον Ὁ. ἀντελτρέφουσι) ἀντεχφέρουσι Ὁ. 

᾿Ππεὶ δὲ] ἐπεὶ καὶ 18, ἡ πολυκναγνωσία φησίν. ὅτι τὸ περι- 

στέριον παρὰ πολλοῖς τῶν ἀρχαίων κεῖται Ος, Ομ 5515. ροθέαγηπι ἐοδεῖς 
1} 0 Ὲ 115. 
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! "" ε - 3 ͵ ᾿ ’ 

» περιστέριον οὕτως ἔστιν εὑρεῖν εἰρημένον παρὰ ενανδρῷ 
ἐν Παλλαχῇ 

, ᾿" ΄ 

ιχρον ἐπιμείνας προστρέχει, 
ΕῚ γ ’ὔ , 

ηγόραχά σοι περιστέρια λέγων. 
ε } ν “ 
ὁμοίως Νικόστρατος “Αβροῳ τ 

'Ταυτ᾽ ἀξιῶ" 
» 23 » ϑ ΄ Ν ν᾿ Ἁ ᾽ὔ 

εἴτ ὀρνιϑάριον, τὸ περιστέριον, τὸ γάστριον. 
3 ᾿ ἊΝ -Ὁ-Ὁ 

““ναξανδρίδης ἔν Αντερῶνει 
εριστέρια γὰρ εἰσάγων καὶ στρουϑία. 

4 - 

(ρύνιχος Τραγῳδοῖς 
5 ΄ ν3 δα, κα Ἁ , 

Περιστέριον δ᾽ αὐτῷ τι λαβὲ τριωβόλου. ᾿ 
Φασιανιχός. Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ δυοκαιδὲε- 

ὁ χάτῳ τῶν ὑπομνημάτων περὶ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείῳ βασι- 
λείων λέγων χαὶ περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ζώων τρεφομέ- 
γων φησὶ »Τά τε τῶν φασιανῶν, οἷς τετάρους ὀνομά- 

ζουσιν, οὖς οὐ μόνον ἐκ Μηδίας μετεπέμποντο. ἀλλὰ χαὶ 
Ψ ΒΩ ς κ᾿ Ε , »ὝἭἪ « - 

γομάδας ὀρνιϑας ὑποβαλων., ἑποίησε πληϑος. ὠστὲ καὶ 

σιτεῖσϑαι. τὸ γὰρ βρῶμα πολυτελὲς ἀποφαίνουσιν.“ αὕτη 
τῳ ΄ ει - 

τοῦ λαμπροτάτου βασιλέως φωνὴ, ος οὐδὲ φασιανιχκοῦυ 

δρνιϑός ποτὲ γεύσασϑαι ὡμολόγησεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τι χει- 
μήλιον ἀνακείμενον εἶχε τούσδε τοὺς ὄρνιϑας. εἰ δὲ ἑοράχει 

ὡς ἡμῶν ἑκάστῳ εἷς ἐστε παραχείμενος χωρὶς τῶν ἤδη 
ἃ χατηναλωμένων, προσαναπεπληρώχει ἂν ταῖς. πολυϑρυλή- 

τοις ἱστορίαις τῶν ὑπομνημάτων τούτων τῶν εἰχοσιτεσσά- 

ρων καὶ ἄλλην μίαν. ᾿Δριστοτέλης δὲ ἢ Θεόφραστος ἐν 
- - - Ἢ » 

τοῖς ὑπομνήμασε , Τῶν φασιανῶν (φησὶν) οὐ κατὰ λόγον 
τ « - 3 Η - γω 

ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἀρρένων, ἀλλὰ πολλῷ μείζων. “ 

θῦ4». δῆενάνδρῳ) Ῥ. 133. ἐπιμείνας ΟἸοΥοι 5. Τὐθ τὶ ἐπέμεινας. 

ἀξιῶ" εἴτ᾽ ὀρνιϑάριον) ἀξιοῖ" τοὐρνιϑάριον ἐν οἠϊ. Β, Ἀπία 
«Φρύνιχος ἀἀά, ἰδτὶ περιστέρεον δὲ, αυδὸ ἄε]ονιε δον οἰ σἢ. 

δ᾽ --- λαβὲ] δὲ -- λάβε ῬΨΙ,, ἐν ἰβὼ ὑπομνημάτων Β. Ἐχ Βοοιπᾶο 

πθνὸ πᾶθο αἴουθμέαν ΙΧ, Ρ. 387 6. Ερϊζοπιο πθπο ἰοσαπι Ομλἰβὶξ, 

004 ο. τετάρους Α. τεττάρους ΒΡ. τετράωνας Ὑ], οἐὲ πιαγρὸ '᾿. 
μηδίας Β, ΒοΡΙΡοΡαΐυγ "ηδείας. μετεπέμποντο] μετεπόμ- 

ποντὸ ἃ. ὥστε ΔΑ. ὡς ῬΥΙ. ἀλλ᾽ ὥσπερ --- τοὺς ὄρνεϑας} 

Ἠόγαμπὶ ἴθ60 δρϊέοπιθ ροβαΐε ἐχρῶντο γὰρ οὗ παλαιοὶ «αὐτοῖς ὡς ἀγάλ- 
μασιν», γοροίϊα ἃ ᾿ὐυδέλεμίο ν. 1257, 28. εἰ δὲ) οὐδὲ ΒΒ. 
ἑοράκει)] δοοθαξιν ἑωράκει. κατηναλωμένων) κατανηλωμένων Ἐ.. 

054 ἃ. προσαναπεπληρώκει Δ. προσαναπληρώκει ΤῸ, πολυ- 
ϑουλήτοις 8. πολυϑρυλλήτοις ΡΥ... 
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70. Εἰ δ᾽ ὁ προειρημένος βασιλεὺς χαὶ τὸ τῶν ταώ- 

γῶν πλῆϑος ἑοράχει τῶν κατὰ τὴν Ῥώμην, κατεπειρεύγει, 
ἂν ἐπὶ τὴν ἱερὰν σύγκλητον, ὡς ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ πάλιν 
τῆς βασιλείας ἐξεληλαμένος. τοσοῦτον γάρ ἐστι τὸ πλῆϑος 

α τούτων τῶν ὀρνίϑων ἐν τῇ “Ῥώμῃ ὡς δοχεῖν προμεμαντευ-- 
μένον τὸν κωμῳδιοποιὸν ᾿Αντιφάνην ἐν “Στρατιώτῃ 1) 
Τύχωνι εἰρηκέναι τάδε 

Τῶν ταῶν μὲν ὡς ἅπαξ τις ζεῦγος ἤγαγεν μόνον, 
σπάνιον ὃν τὸ χρῆμα" πλείους εἰσὶ νῦν τῶν ὀρτύγων. 
χρηστὸν ἄνϑρωπον δ᾽ ἐάν τις ἕνα μόνον ζητῶν ἴδῃ, 
ὄψετ᾽ ἐκ τούτου πονηροὺς πέντε παῖδας γεγονότας. 

ΓἶἾἍλεξις δ᾽ ἐν “αμπάδι 
Καταφαγεῖν 

αὐτὸς τοσοῦτ᾽ ἀργύριον. οὐδ᾽ εἰ γάλα λαγοῦ 
εἶχον μὰ τὴν γὴν χαὶ ταὼς, κατήσϑιον. 

ὅτι δὲ χαὶ τιϑασοὺς εἶχον αὐτοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις “Στράτ- 
τις παρίστησιν ἐν Π]αυσανίᾳ διὰ τούτων 

Πολλῶν φλυάρων χαὶ ταῶν ἀντάξια, 
οὖς βύσχεϑ᾽ ὑμεῖς ἕνεκα τῶν ὠχυπτέρων. 

᾿Αναξανδρίδης ἐν Μ]ελιλώτῳ 
3 ’ ΑΙ] Κις ᾿ ᾿ 

688 Οὺ μανικόν ἔστιν ἐν οἰχίῳ τρέφειν ταως, 
ἐξὸν τοιουτουσὶ δι’ ἀγάλματ᾽ ἀγοράσαι. 

3 , 

«Ἀναξίλας ᾿Ορνιϑοκόμοις 

ἑορώχει] δου θαΐαῦ ξωρίκει. κατεπεφεύγεν ἴ.. καταπεφεύγεν ΒΡ; 
θδ4 6. ἐστὲ τούτων τὸ πλῆϑος ἐν ῥώμῃ Β. κωμῳδιοποιὸν Α, 

κωμῳδοποιὸν ΒΥ͂],. τάδε ὁπι, Β, Ἀπερμδηὶβ ν. 1. 2. δἰέξι-- 

πὸ ΙΧ. ρ.0 397 ἃ. ν. 1. Τῶν ταῶν 397. τὸν ταὼν ΡΥ, τὸν 
τὰὼν ἴ,. ἤγαγεν] ἤγαγε Β. Ὑ, 2. πλείους ΒΟΡΨΥ͂., πλείους. δ᾽ 

Ι, οὐ 897. ν. 8. δ᾽ ἐάν Α. δὲ ἄν ΒΡ. δέγ᾽ ἂν ΜΠ, ἴδῃ 

ΟΥΙ,. εἴδη ΑΡ. ΐ 

ΟὔΔ4 ἢ, δ᾽ ἐν οπὶ, Β. Ψ. 2. εἰ ΑΒ. ἢν ΡΠ. λαγοῦ εἷ- 

χον] ΤΗ͂ΡΥΙ εἶχον λαγοῦ. λαγὼ εἶχον δϑοῖιννο ρ}.. ν. 3. ταὼς ΔΡ. 
τὰὼς 1... Ἑαράοπι δαἀϊέϊομο5 ᾿πῆνα βρὶγιξαπι μοϑαθτιπέ οοὐηϑέαηῃέρι, 

τιϑαοοὺς Ψ],. τιϑάσους ἈΡ, Οπιῖδιε πᾶθο ορι(οπιθ. παυσα- 

ψίᾳς ΑΒ, πανσαμίᾳ ῬΥΤῚ,. ἕν οπι, Β, 

65 ἃ. Ν. 1. Οὐ] Τὰθτὶ οὐχὶ, οἰκίᾳ Ψ1,. οὐκίδᾳ ἈΡ, 

Ψν, 2. τοιουτουσὶ δι᾿ ὨΟθναΘὰ5 ἀά Λεϊδέορι. Ἰὰς, 301. ν. 43. τοιού- 
τοὺς ἴδυο Ἀ. τουτοισὶ δύ᾽ Ὁ. τοιούτους δύο Ὁ, τοιούτους δύ᾽ Υ΄. τοιού 
τοὺς ἡ δύ 1,. ἀναξίλας Β. 1Ἰιοποθαίυν ’μναξίλαος. 
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Καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις τιϑασὸς οἰμώζων ταύς. 
΄ ᾿ἃ ς ΝΑ Ἶ » - ν ΑΝ ; ΟΝ, . 

ηνόδοτος δὲ ο Σάμιος ἐν τῷ περὶ ταν χαταὰ τὸ ἕερον 
- π' ὔ « . ἕ ὙΠ᾿ Ω 3 - .“ 

τῆς “Σαμίας “ρας φησὶν ,»Οἱἑ ταοὶ ἱεροί εἰσι τῆς Πρας. 

καὶ μήποτε πρώτιστοι χαὺ ἐγένοντο χαὶ ἐτράφησαν ἐν Σάμῳ 
" “δ ᾽ . ΟΣ «ς . 

χαὶ ἐντεῦϑεν εἰς τοὺς ἔξω τόπους διεδόϑησαν, ὡς καὶ οὗ 
3 , ι, Ψ , Ἀ « ’ , 

ἀλεχτρυόνες ἔν τῇ Περσίδι, καὶ αἱ καλούμεναι μελεαγρίδες 
ΕῚ “ ᾿ , 4 " “« «ς 

ἐν τῇ «Αϊτωλίᾳ." διὸ καὶ ᾿Δντιφάνης ἐν τοῖς ᾿Ομοπατρίοις 

φησὶν 
᾿ «ς ᾿ 

Εν Ἡλίου μέν φασι γίγνεσϑαι πόλει 
᾽ ν - ε " 

φοίνιχας, ἐν ᾿᾿Ιϑήναις δὲ γλαῦκας. ἡ Κύπρος 
νγ ᾿ τ , «ε , 

ἔχει πελείας διαςφορους" ἢ δ᾽ ἐν Σάμῳ 
,ν ν - ᾿ » 

Πρα τὸ χρυσοῦν, φασὶν, ορνίϑων γένος, 
. ’ ᾿ , ’ τοὺς καλλιμορφους καὶ περιβλέπτους ταώς. 

͵ Ξ “ 2 , ᾿ 
διόπερ καὶ ἐπὶ τοῦ νομίσματος τῶν Σαμίων ταῶς ἐστίν. 

71. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τῶν μελεαγρίδων ηνόδοτος ἐμνησϑ μέλεαγρ η ᾽ 
- -Ὁν Ἢ » - « , 

λέξομέν τὸ καὶ ἡμεῖς περὶ αὐτῶν. Κλύτος ὁ ιλησιος, 
3 « »-Ὃ-»Ὃ᾽ [2 

“ριστοτέλους δὲ μαϑητὴς, ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ῥιλητου 
, 3 " . 4 Η ᾿ Ν “« , 

γράφει περὶ αὐτῶν οὕτως, Περὶ δὲ τὸ ἱερὸν τῆς παρϑέ- 
κ ε ’ , "»» ε 

ψου ἐν “έρῳ εἰσὶν οἱ χαλούμενοι ὄρνιϑες μελεαγρίδες. ὁ 
δὲ τύπος ἐστὶν ἑλώδης ἐν ᾧ τρέφονται. ἔστι δὲ ἄστοργον 
πρὸς τὰ ἕχγονα τὸ ὄρνεον χαὶ ὀλιγωρεῖ τῶν νεωτέρωγ, 
ὥστε ἀνάγχη τοῖς ἱερεῦσιν ἐπιμελεῖσϑαι αὐτῶν. ἔχει δὲ τὸ 
μὲν μέγεϑος ὄρνιῶος γενναίου, τὴν δὲ χεραλὴν μιχρὼὰν 

" » Υ ΄ “: - ν ’ 
πρὸς τὸ σώμα, χαὶ ταύτην ψιλὴν, ἐπ᾽ αὐτῆς δὲ λόφον 
σάρκιγον, σχληρὸν, στρ07γ ὕλον, ἐξέχοντα τὴς κεραλὴς 
ὥσπερ πάτταλον, χαὶ τὸ χρῶμα ξυλοε εἰδῇ. πρὸς δὲ ταῖς 
γνάϑοις ἀπὸ τοῦ στόματος ἀρξαμένην ἀντὲ πώγωνος μα- 

τιϑασὸς Νἴ,. τίϑασος ἈΡ. 

Οδδ Ρ. φησὶν οπι. Β., Ψ. 1. Ὡπλίου) ἁλίειν Ὁ, γίγνεσθαι 

γίνεσθαι. ἈΒΟ, γενέσϑαι ῬΨΤΩ. Υν. 3. ἔχει ΒΟ. δ᾽ ἔχει ῬῬΤΨΙ, 
διαφόρους ῬΨΙ,. διφόρους ΑΟ. περὸ αὐτῶν ον". }. ἐν ἁ περὲ 

μιλήτου. περὶ δὲ φησὶ τὸ ἱερὸν Β, 

Οῦ5 ὦ. ἐν Ἱέρῳ 1, οὐπὶ Ὠαϊδοαπιρῖο, ἐν ἀέρῳ ΑΡ, ἐνάέρῳ Β, 
ὑὐριίονν. (οί πὶ ἸΘοιιν ΟΠ β ἔν 

οδδ ἐ. χρώμα ΑΠῸΟ], δὲ σαβαιθοπίαπὶ, σῶμα Ὀν. ξυλοειδὴ 

Ἂ 

δοῖν ΟἸσ ἢ, ξυλοειδὲς ΟΥΤ,, ξυλοει (Ὁ, στόματος (. σώματος ΕΨΕΣ 
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κρὰν σάρχα καὶ ἐρυϑροτέραν τῶν ὀρνίϑων. τὴν δὲ τοῖς 
ὄρνισιν ἐπὶ τῷ ῥύγχει γινομένην, ἣν ἔνιοι πώγωνα καλοῦ- 
σιν, οὐχ ἔχει" διὸ καὶ ταύτῃ κολοβόν ἐστι. ῥύγχος δὲ 
ὀξύτερον χαὶ μεῖζον ἢ ὄρνις ἔχει. τράχηλος μέλας, παχύ- 
τερος καὶ βραχύτερος τῶν ὀρνίϑων. τὸ δὲ σῶμα ἅπαν 
ποικίλον, μέλανος ὄντος τοῦ χρώματος ὅλου, πτίλοις λευ- 

χοῖς χαὶ πυκνοῖς διειλημμένου μείζοσι φακῶν. οὗτοι δ᾽ 

ὁ εἰσὶν ἐν δόμβοις οἱ χυχλίσκοι μέλασι τοῦ ὅλου χρώματος" 
διὸ χαὶ ποικιλίαν τινὰ οἱ ῥόμβοι παρέχονται, τοῦ μὲν 
μέλανος ἔχοντος λευχότερον τὸ χρῶμα, τοῦ δὲ λευκοῦ πολὺ 
μελάντερον. τὸ δὲ κατὰ τὰς πτέρυγας αὐταῖς πεποίκιλται 

λευχῷ πριονώδεσι σχήμασι πυρώδεσι χαὶ παρ᾽ ἄλληλα κει- 
μένοις. σχέλη δὲ ἄχεντρα, ὅμοια τοῖς ὀρνιϑείοις. παραπλή- 
σιαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ϑήλειαι τοῖς ἄρρεσι" διὸ χαὶ δυσδιάχρι- 
'τόν ἐστι τὸ τῶν μελεαγρίδων γένος. “ τοσαῦτα χαὶ ὁ πε- 
ριπατητικὸς φιλόσοφος περὶ τῶν μελεαγρίδων ἱστόρησεν. 

2. 172. ᾿Ὀπτῶν δελφάχων δὲ μνημονεύει ᾿Επιχράτης ἐν 
᾿Εμπόρῳ 

᾿Επὶ τοῖσδ᾽ ἐγὼ 
Ἢ - ; , 

μάγειρος. οὔτε “Σιχελία καυχήσεται 
τρέφειν τοιοῦτον ἄρταμον χατ᾽ ἰχϑύων, 
οὐκ Ἤλις ἢ ἔνϑα δελφάχων ἐγὼ χρέα 
κάλλιστ᾽ ὕπωπα πυρὸς ἀχμαῖς ηνϑισμένα. 

ἐρυϑροτέραν ἐρυϑρωτέραν Ἀ. γινομένην] κειμένην Ὁ. 

πείλοις] σπίλοις Οοηγ. ἀθβποτιβ δέ δ}1}ν διειλημμένου Β6, δὲεει-3 

λημμένων Ἀ.. διειλημμένον ΡΥ]. μείζοσι] οὐ μείζοσι ἢν ΕἸ ΡΉ. 

ΟδὉ 6. μέλασι] μελαντέροις Ὁ. τὸ δὲ κατὰ τὰς πτέρυγας} τα 
δὲ πτέρυγας Ο, τὰς δὲ πτέρυγας 6Χ δρίζοιηΘ ἩΟ ΟΠ 6111 αἴἴοτγε 6ὰ- 

5ΒΔΌΒΡΟΠΙΙ5. αὐτωῖς δὲ λευκῷ πριονώδεσι Ὁπι, ΘΡΙΓΟΠΊ6. πυρώ- 

δεσν ῬΙ,. πυρωάδεσι Ὑ. πορώδεοι Ὁ, Ποῖοέ οι οῖρἢ. καὶ οπι, 
Θρι ΓΟ 6, παρ᾽ ἄλληλα] δουθοθαίιν παράλληλα. πρὸς ἄλληλα ορῖ- 

(0116. πειμένοις} κεκραμένοις 6Χ δρϊξοπιθ τποπιοταΐ ΟΑβαυΒοπαϑ, 

. 

Ο οοπηϑοπηίε ἴπ κειμένοις, ὀρνιϑείοις Ὁ, Βογιθοθαΐαγ ὀρνιϑίοις. 

μιελεαγρίδων γένος --- περὸ τῶν ὁῃν, Ῥ, τοσαῦτα καὶ] καὶ 

0ηι. Β, περὺ τῶν μελεαγρίδων ἱστόρησεν οπι. Β, 
Οδὅ ἴ. μνημονεύει} μέμνηται Β. ν. 1. ᾿Επὲ τοῖσδ᾽] ἐπί τον 

δ᾽ Β. Ψ, 2. μάγειρος ΛΒΡ. μάγειρον Ὑ1.. Ὑ. 4. οὐκ Ἦλις] 
οὐ κήλισ᾽ ῬΙ].. οὐκήλισ᾽ ΑΥ͂. Ἐπιοπάανιε (ΑΒΔ ΟΠι 8, αὐἱϊ οὔτ᾽ λις 

ΒΟΥ οθαΐ. Υ. ὃ. ἄκμαϊς) ἀκμῆς Β, 

ΑὙΒΕΝΆΕΤΙΒ. 11}, οΑ 
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᾿ἅλεξις δ᾽ ἕν Πονήρῳ 
Τριωβύλου κρεΐίσχον ἀστεῖον πάνυ 
ὕειον ὑπτὸν ν᾽ ϑερμὸν, εὔχυλον, ποι 

6056 ὅταν ἢ τι, προσφέρων. 

᾿4ϑηναῖοι δ. ὥς φῆσι Φιλόχορος, ταῖς : Ὥραις ϑύοντες 
οὐχ ὀπτῶσιν, ἀλλ᾽ ἕψουσι τὰ χρέα, παραιτούμενοι τὰς 
ϑεὰς ἀπείργειν τὰ περισχελῆ καύματα καὶ τοὺς αὐχμοὺς, 
μετὰ δὲ τῆς συμμέτρου ϑερμασίας χαὶ . ὑδάτων ὡραίων 

ἐκτελεῖν τὰ φυόμενα. τὴν μὲν γὰρ ὕπτησιν ἐλάττους παρέ- 
χεσϑαι ὠφελείας, τὴν δὲ ἕψησιν οὐ μόνον τὴν ὠμότητα 

περιαιρεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ σκληρὰ μαλάττειν. δύνασϑαν καὶ 
τὰ λοιπὰ πεπαίνειν. ἔτε δὲ εὐμενέστερον χαὶ ἀκινδυνότερον 

ν» πεπαίνει τὴν τροφήν. διόπερ ἑφϑὸν ἐποπτᾶν οὔ φασι 
δεῖν οὐδ᾽ ἐφέψειν. τὸ μὲν γὰρ ἀνάλυσιν ἔχειν δοκεῖ τοῦ 

βελτίονος, ὥς φησιν “Δριστοτέλης. τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν. ἑφϑῶν 
ὠμότερα καὶ ξηρότερα. “ τὰ δὲ ὀπτὰ χρέα καλεῖται φλο- 
αἴδερ: “Στράττις γοῦν ἐν Καλλιππίδῃ ἐπὶ τοῦ ἩΗραχλέους. 

φησὶν 
«Αὐτίκα δ᾽ ἥρπασε τεμάχη 

ϑεριιάς τε κάπρου φλογίδας, ἔβρυχέ τε πάνϑ'᾽ ἅμα. 
καὶ ᾿ἄρχιππος ἐν “Ηρακλεῖ γαμοῦντι 

Τὰ δ᾽, ἄλλα χοίρων ἀκροχώλια μιχρῶν, 
ταύρου τ᾽ αὐξίχερω φλογίδες, 

αἱ δολιχαί τε κάπρου φλογίδες. 

δ᾽ ἐν οπι. Β. ΑἸοχΙάϊθ. σϑυβὰ8 οἠϊ. (, Ν. 1. τριωβόλου 
κρεΐῖσκον Β οὐπὶ ῬΟΓΒΟηῸ δὰ Χοπορβομπεῖϊβ Απαραβῖπ Ρ. ἢ]. τριω- 
βοϊοκρεῖσκον ΡΨ. τριοβολοκρείσκον Β851]. 1. Ν, 2. θερμὸν Οαδαᾶι- 
Ῥοπυϑ, {Ὅν καὶ ϑερμὸν. εὔχυλον , τέρεν ῬΟΓΒΟΠι8. εὐχυλότερον 
ΑΡΨ. εὐχυλώτερον 1. 

θ50 ἃ. Υ. 4. τὸ δάἀαϊαϊε Ῥογβοπυβ. προσφέρων ῬΥ͂, προσφέρον 
Ι,, πρόσφερ᾽ Ῥογβοῆυ8. τὴν μὲν γὰρ] γὰρ ο). Β. ἔτι δὲ] ὅτε δὲ Β. 

656 Ὁ. ἐποπτὰν)] ἐποπιᾶν Ὁ. οὐδ᾽ ἐφέψειν} οὐδὲ φεύγειν Β.. 
τὰ δὲ ὑπτὰ --- ξηρότερα ὁπ. Ὁ. τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν ΡΥ]. τὰ 

δὲ ὄντα τῶν ΑΒ. γοῦν ἐν οπι. Β. ἸΚαλλιππίδη}] καλλιπίδῃ Β. 

διγαξειῖβ δὲ Αστομῖρρὶ ἸοοῸ5. οπὶ, 6. διγαιε 8 ν, 2. ϑὲερ- 
μάς τὰ ϑερμά τε Β. ἔβρυχε ΛΒ. ἔβρεχε ῬΥΨΙΠ,. καὶ εἰ ἐν 
οπι, Β. Υ. 1. Τὰ δ᾽ ἄλλα) τὰ δίδαλλα Α. τάδε δ᾽ ἄλλα Β, τὰ 
δαίδαλα  ῬΥΙ,. Ὑ. 2. ταύρου ΑΒ, ταύρων ΕὟΤ,. τ᾿ αὐξίκερω 

φλογίδες) ταξικερωφλογίδες ΒΡ δὲ ᾧαξ ορίποι Α. ταξικέρων φλογίδες 1. 
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ῳ 8. Περὶ δὲ περδίχων τί δεῖ χαὶ λέγειν ἐμὲ; πλεόνων 

εἰρημένων ὑφ᾽ ὑμῶν; ἀλλ᾽ οὐ παραλείψω τὸ ἱστορηϑὲν 

ὑπὸ Ἡγησάνδρου ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν. φησὶ γὰρ ὅτι Σά- 

μιοι πλεύσαντες είς “Σύβαριν χαὶ κατασχόντες τὴν “Ξἰρῖτιν 

χώραν περδίκων ἀναπτάντων χαὶ ποιησάντων Ψόφον ἐχ- 

πλαγέντες ἔφυγον καὶ ἐμβάντες εἰς τὰς γαῦς ἀπέπλευσαν. 

περὶ δὲ λαγῶν “Χαμαιλέων φησὶν ἐν τῷ. περὶ «Σιμωνίδου 

ὡς δειπνῶν παρὰ τῷ ᾿Ιέρωνι ὃ Σιμωνίδης οὐ παρατεϑέντος 

αὐτῷ ἐπὶ τὴν τράπεζαν καϑάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις λαγωοῦ, 
ἀλλ᾽ ὕστερον μεταδιδόντος τοῦ “έρωνος, ἀπεσχεδίασεν 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐρύς περ ἐὼν ἐξίχετο δεῦρο. 
ὄντως δὲ ἢ ἤν ὡς ἀληϑῶς κίμβιξ Ο πἰήῤάψεει καὶ αἰσχρο- 

χερδὴς, ὡς “Χαμαιλέων φησίν. ἐν “Συρακούσαις γοῦν τοῦ 

“Ἰέρωνος ἀποστέλλοντος αὐτῷ τὰ χαϑ'᾽ ἡμέραν λαμπρῶς, 

πωλῶν τὰ πλείω ὃ Σιμωνίδης τῶν παρ᾽ ἐχείγου πεμπομέ- 

γὼν ἑαυτῷ μιχρὸν μέρος ἀπετίϑετο. ἑρομένου δέ τινος τὴν 

αἰτίαν ᾿ πως (εἶπεν) ἢ ἢ τε Ἰέρωνος μεγαλοπρέπεια χατα- 

φανὴς ῃ καὶ ἢ ἐμὴ χοσμιότης“: οὔϑατος δὲ Τηλεχλείδης 
ἐν “ τερροῖς οὕτω μνημονεύει 

Ὡς οὖσα ϑήλυς εἰχότως οὖϑαρ φέρω. 

ὑπογάστριον δ᾽ αὐτὸ ὠνόμασεν ᾿Αντίδοτος ἐν Μεμψιμοίρῳ. 

74. “Σιτιστῶν δὲ ὀρνίϑων μὲν μνημονεύει Ἰάτρων ἐν 
ταῖς παρῳδίαις οὕτως 

“Κρ! ἔφρραϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἐγέλασσαν, ἐπήνεικάν τ᾽ ἐπὶ τούτῳ 

050 ο. ὕφ᾽ ὑμῶν 1,. ὑφ᾽ ἡμῶν ῬΥ͂. παραλείψω] παραλήψω Β. 
ὑπὸ ἈΒ. ὑφ᾽ ΡΥΙ,: ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν. φησὲ γὰρ ΟΠ, Β. 
τῷ “ΤΙέρωνι] τὴν ἱέρωνι Β, ὃ Σιμωνίδης οπι. Β. τὴν τρά- 

πεζαν] τὴν οπι. Β, 
θ56 ἃ. λαγωοῦ] λαγῴου Οαβϑυθ Ομ 8. Οὐδὲ γὰρ] Ῥατοάϊα ΠΙδᾶ. ξ, 33, οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐρύς πὲρ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας αἰγιαλὸς 

ο 
νῆας [χαδέειν. οὐδ᾽ αἴὰᾷ, ΨΙ,. οπι. ΑΒΟΡ. αἰμβιξ Ο: 

050 6. κοσμιότης] "οσμοιότης Β. ἐν ἑτέροις οὕτως (οὕτω ἘΒ) 
μνημονεύεν ΑΒ, μνημονεύει ἐν ἑταίροις οὕτως ΡΥ͂Τ,, Βροῖο Στερροῖς 
βογιρίυπι ΙΧ. Ρ. 399. 0, υἱὲ ἤυσπὸ Ὑδγβαπιὶ δέξαι! ϊε, φέρω] φορῶ 

399. “Σιτιστῶν δὲ) σιτιστῶν καὶ Β. ᾿Αντίδοτος ἐν} ἐν οἴη. Β, 

μεμψιμοίρῳ Α. μεμψιμοίρᾳ ΒΡΥΨΙ,. ἐν ταῖς) ταῖς οηι. Β. 
οὕτως οπι. Β. Μδίγοπίβ ὙΘΓΒῸ8. ΟΠ]. ο. ΡΣ ἐγές 

λασαν Β. ἐπή »εικάν τ΄ Βομνν εἰρη, ἐπήνειν κάν τ΄ Α. ἐπῃνεῖν κἀντ. 
Β, ἐπήνεγκών τ᾽ ΨΙ, δὲ οοττθοίιβ Ρ᾽ 

945 
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σιτευτὰς ὄρνιϑας ἐπ᾿ ἀργυρέοισι πίναξιν, 
ῇ ἄτριχας, οἰετέας ; λαγάνοις χατὰ νῶτον ἐΐσας. 
δελφάχων δὲ σιτευτῶν ὁ φλυακογράφος “Σώπατρος ἐν 

Βαχχίδος γάμῳ οὕτως 
Εἴ που κλίβανος ἣν, πολὺ δέλφαξ σιτευτὸς ἔτρυξεν. 

δελφάκια δὲ «Ἵἰσχίνης εἴρηχεν ἐν ᾿Αλκιβιάδῃ οὕτως »ϑσπερ 
αἱ καπηλίδες τὰ δελφάχια τρέφουσιν. « ᾿φυτισϑένης δ᾽ 

ἔν Φυσιογνωμονικῷ ,. Καὶ γὰρ ἐκεῖναι τὰ δελφάχια πρὸς 
βίαν χορτάζουσιν."" καὶ ἐν Προτρεπτιχῷ δὲ ,,Αντὶ δελφα- 

657 κίων τρέφεσϑαι.“ δέλφακα δὲ ἀρσενικῶς εἴρηκε Πλάτων 
ἐν Ποιητῇ ἢ Δέλφακα δὲ ῥαιότατον.““ Φοφοκχλῆς Ὕβρει 

» Εσϑίειν ἐθέλων τὸν δέλφαχα."" Κρατῖνος ᾿Οδυσσεῦσιε 

μπ φλροῦχα μεγάλους. « ϑηλυχώς δὲ Νικοχάρης ἔφη »»ἰκύου-- 

σαν δέλφακα. “ χαὶ Εὔπολις Χρυσῷ γένει ,», Οὐκ ἀλλεύϑιον 
δέλφαχα ὠδονϑ᾽ ηστια καὶ μάλα καλήν. “ χαὶ Πλάτων 
᾿Ιοῖ, Πρόσφερε δεῦρο δὴ τὴν χεφαλὴν τῆς δέλρακος."““ Θεό- 
πομπὸς 1]ηνελόπῃ 

Καὶ τὴν ἱερὰν σφάττουσιν ἡμῶν δέλφακα. 
Ρ χηνῶν δὲ σιτευτῶν χαὶ μόσχων Θεόπομιπος ἐν τρισχαιδε- 

χάτῳ Φιλ ἱππικῶν καὶ ἑνδεκάτῳ ᾿Ελληνιχῶν, ἐν οἷς ἐμφα- 

γίζει τὸ περὶ τὴν γαστέρα τῶν “Παχώνων ἐγχρατὲς, γρά- 
φων οὕτως ..Καὶ οἱ Θάσιοι ἔπεμψαν ““γησιλάῳ προσιόντι 

πρόβατα παντοδαπὰ χαὶ βοῦς εὖ τεϑραμμένους, πρὸς τού-- 

τοις δὲ καὶ πέμματα καὶ τραγημάτων εἶδος παντοδαπόν. 

056 ΠΟῪ. 83, ἄτριχας ΑΒΡΨΥ͂. ὄτριχας ἴ,. λαγάνοις ΨῚ].. λαγα- 
οἷς ΑΒΡ, δελφάκων δὲ ϑομννοῖρη, ΓἸΡΤῚ δελφάκων τε, οὕτως 
οπι. Β. πολὺ δέλφαξ ΑΌ. πολυδέλφαξ ΡΥ], ἔτρυξεν ΒΟΡ, 
ἔτρυξε ΥἹ,. οὕτως οἴ. Β, ᾿Αντισϑένης) Ἰιοσοραίαν ᾿ἀντιφά- 
ψης. Ψιὰς ΠὨορθηθηι Πδογέϊαμη ΨΊ, 15, 16. δ᾽ ἐν οἵ, Β, 
φυσιογνωμονικῷ 1.. φυσιογνωμικῷ ΒΡΥ͂, 

6057 ἃ. δὲ ῥαιότατον ΔΡ, δεραιότατον Ὑ]1.. δ᾽ ὧὡραιότατον Οᾶβαυ- 
Βοπυϑβ, “Σοφοκλῆς Ἵβρει) Ἐτ. 2. ν. 663. ἐθέλων ΑΒ, ἐϑέ- 

λω ΡΥΙ.. νιχοχάρης ΑΒΡΨ, 1γικοχάοις 1., «Χρυσῷ γένει) χρυ-- 

σογένει Ῥ. Ὅς {ταρπιθπέο Του υρ ϊβϑίπιο υἱάθ δπποΐας πῃ. 

οὐκ ἀλλεύϑιον Α. οὐκ ἀλεύϑιον Ψ1.. οὐ κἀλεύϑιον Ῥ. ὠδονϑ'᾽ ἡστιζ 
ΑΔ. ωὡδονϑαστία ΒΒ. ὠδονθηστία Ρ. ὁδόν ϑ᾽ εἱστία ΨΤ,. σφάττουσιν 

ἡμῶν ἸΔΟΟΌΒ5ἰι85. Ρ. 344, ἡμῶν σφάττουσι ΑΒ. ἡμῖν σφάττουσι ὕΨΙ. 
657 ". γράφων ΑΒ, γράφει ΡΥΙ,. ᾿Αγησιλάῳ) ἡγησιλάῳ Β, 

εὖ τεϑραμμένους) ἐντεθραμμένους Ῥ, καὶ τραγημάτων --α τὰ 



Ἢ 

141 1403 

ὁ δ᾽ ᾿4γησίλαος τὰ μὲν πρόβατα καὶ τοὺς βοῦς ἔλαβε, 
τὰ δὲ πέμματα καὶ τὰ τραγήματα πρῶτον. μὲν οὐδὲ ἜΡΩΣ 
χκατεχεχάλυπτο γάρ. ὡς δὲ κατεῖδεν, ἀποφέρειν αὐτοὺς ἐχέ- 
λευσεν, εἰπὼν οὐ νόμιμον εἶναι “Ζαχεδαιμονίοις χρῆσϑαι 
τούτοις τοῖς ἐδέσμασι. λιπαρούντων δὲ τῶν Θασίων .,4ότε, 
φησὶ, φέροντες ἐχείνοις“ δείξας αὐτοῖς τοὺς εἵλωτας, 

εἰπὼν ὅτι τούτους δέοι διαφρϑείρεσθαι τρώγοντας αὐτὰ 

πολὺ μᾶλλον ἢ αὐτὸν χαὶ τοὺς παρόντας “ακεδαιμο- 
γίων.““ ὅτε δὲ τοῖς εἵλωσιν ὑβριστικῶς πάνυ ἐχρῶντο .1α- 
χκεδαιμόνιοι χαὶ Μύρων ὁ Πριηνεὺς ἱστορεῖ ἐν δευτέρῳ 
Δεσσηνιακῶν γράφων οὕτως » Τοῖς δ᾽ εἵλωσι πᾶν ὕβρι- 

στιχὸν ἔργον ἐπιτάττουσι πρὸς πᾶσαν “ἄγον ἀτιμίαν. χυνὴν 
τε γὰρ ἕχαστον φορεῖν ἐπάναγκες ὥρισαν χαὶ διφϑέραν 
περιβεβλ ἤσϑαι, πληγάς τε τεταγμένας λαμβάνειν κατ΄ ἐνιαυ- 

τὸν ἀδικήματος χωρὶς, ἵνα μήποτε δουλεύειν ἀπομάϑωσι. 

πρὸς δὲ τούτοις εἴ τινὲς ὑπεραχμάζοιεν τὴν οἰκετικὴν ἐπι- 
φάνειαν, ἐπέϑηχαν ζημίαν ϑάνατον, κχοὶ τοῖς κεχτημένοις 

ἐπιτίμιον, εἰ μὴ ἐπιχόπτοιεν τοὺς ἀδρουμένους. χαὶ παρα- 
δόντες αὐτοῖς τὴν γώραν ἔταξαν μοῖραν ἣν αὐτοῖς ἀνοί- 

σουσιν ἀεί. ““ χηνίξειν δὲ εἴρηται ἐπὲ τῶν αὐλούντων. Δίφι- 
λος “Συνωρίδυ 

᾿Εχηνίασας" ποιοῦσι τοῦτο πάντες οἱ 
παρὰ Τιμοϑέῳ. 

75. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ πετασῶγος μέρος ἑχάστῳ κεῖται, ἣν 
πέρναν καλοῦσι, φέρε τι εἴπωμεν χαὶ περὶ αὐτῆς, εἴ τις 
τοῦ ὀνόματος μνημονεύει. χάλλιστας μὲν γὰρ αἱ Ταλατι- 

μὲν πρόβατα αἀᾶ, ΑΒΙ,. οπι. ΡΥ͂. παντοδαπὸν ἵ,, παντοδαπῶν Α: 

φαρὰ (ἀβδιθοπι8. πιαυρίηϊ ΘΧΟΠΊΡ]αΥ8. δαὶ ἀἀδογίρβιε, τραγήματα 

παντοδαπὰ Ῥοϑεῖε δρ τοπιθ. χαὶ τοὺς βοῦς 1,. καὶ τὰς μὲν βοῦς ΡΥ, 

057 ο. δέον διαφϑείρεσθαι Ἰ,.. δὲ οἵδα φϑείρεσϑαι ΑΒΡΥ, 
ἱστορεῖ οπι, Β. γράφων οὕτως οἰϊ. Β.. τοῖς δ᾽ εὔλωσι φησὶ 
πᾶν Β. 

ΟΥ7 ἃ. ϑάνατον ΑΟΡΥ͂, ϑανάτοι 1,. ἁδρουμένους (αδδιθοιιι5, 
ΤΑΡΡῚ ἀνδρουμένους. 

ΟὉ7 6. χηνίζειν χρονίζειν Ὁ, ὰὶ ὈΙΡΠΠΙ σοῦθὰ οπυὶβῖί. 

᾿Εχηνίασας] ἐχήνισας Ἐΐ, δέορῃαπυβ ἴῃ ΤΒοβασῦγο. πέρναν»])] πέρνην Β. 

καὶ περὲ αὐτῆς οτχῃ. Β.. γὰρ οι. Κ΄. γαλατικαὶ Β1.. 
γαλαϊκαὶ Α. γάλλαι Ψι γαλλαὶ Ῥ. Ἐξρίξουνα ἐοίαπι Ιοσαπι ᾿γαθτουτη 51, 
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καὶ, καὶ οὐκ ἀπολείπονται δὲ αὐτῶν οὔτε αἱ ἀπὸ Κιβύρας 
τῆς ᾿4σιατικῆς οὔτε αἱ «Δὐκιαι. μνημονεύει δὲ αὐτῶν Στρά- 

ἤ βων ἐν τρίτῃ 1 Γεωγραφουμένων. ἀνὴρ οὐ πάνυ νεώτερος" 
λέγει γὰρ αὐτὸν ἐν τῆ ἑβδόμῃ τῆς αὐτῆς πραγματείας 
ἐγνωχέναι Ποσειδώνιον τὸν ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφον, οὗ 
πολλάχις μεμνήμεϑα : συγγενομένου “Σκιπίωνι τῷ τὴν Καρ- 
χηδόνα. ἑλόντι. γράφει δ᾽ οὖν ὁ Στράβων οὕτως, 5» ἕν Σπα- 

γίᾳ πρὸς τῇ ΑΙχυτανίᾳ πόλις Πομπέλων, ὡς ἂν εἴποι τις 
068 Πομπηιόπολις, ἐν ἧ πέρναι διάφοροι συντίϑενται ταῖς 

Κιβυρικαῖς ἐνάμιλλοι. “ 
᾿“λιπάστων δὲ χρεῶν μνημονεύει ὁ τῆς χωμῳδίας 

ποιητὴς ΔΙριστομένης ἐν Διονύσῳ 
Ἁλίπαστα ταῦτα παρατίϑημί σοι. 

χαὶ ἐν Πύησιν 
᾿Οσταχὸν 

ἁλίπαστον ἀεὶ τὸν ϑεράποντ᾽ ἐπεσϑίειν, 
70. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ,,.Σικελίας αὔχημα τροφαλὶς" ἥδε 

ἔστι, φίλοι, λέξωμέν τι καὶ περὶ τυρῶν. Φιλήμων μὲν 
γὰρ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “Σικελιχῷ 

Ἐγὼ πρότερον μὲν φόμην τὴν «Σικελίαν 
ι ἐν τοῦτ᾽ ἀπόταχτον αὐτὸ τοὺς τυροὺς ποιεῖν 

χαλούς. ἔτι ταῦτα “προσετίϑην ἀκηκοὼς, 

[τυρὸς ΣΣιχελικὸς ὅτε χράτιστος ἣν, αἵ τε περιστεραὶ “Σιχε- 
λικαί] 

προ ἕΔσ’ΦΦ.ἘἘἘ͵͵ἌἌἌἘἝς. 

οὔτε αἱ ἀπὸ ὙΙ,. αἱ οπι. ΑΒΡ. «Τὐκιαι] λύκειαι Ῥ. 
τρίτῃ Ἀ. τρίτῳ ΡΥΙ,. Ἐδ5ὲ Ρ. 102. οα, Οάβαυθ. 

ΟΟ7 ἢ, αὑτὸν ῬΥ͂.. αὐτὸν Α. αὐτὸς δοῦν ΕἸ 5ἢ. ἑβδόμῃ] [πὰ 
ἀερονάϊία Πἰδτὶ βορέϊπιϊ ρατίθ πὶ νἱάοίυγ. τῆς αὐτῆς πραγμα- 

τείας ὁπ). Β, συγγενομένου] γενομένου ΡΌ «Σπανίᾳ .. ἑσπανίᾳ ΡΥ. 

᾿Ακυτανίᾳ] ἀκυτανίω Β, πόλις ῬΥΊ,, πόλεϊς Α. πόλεις Β.. 
Πομπέλων 1, οὰπὶ ϑέγαθοπο. πομπάδων ΑΒΡΥ. 

ΘὉ8 ἃ. κιβυρικαῖς Ψ],. κυβιρικαῖς ΒΒ. κουρικαῖς Α. Κανταβρικαῖς 

δέγαθο. ᾿Αριστομένης Ἐ.. ἀριστοφάνης ΡΥ͂, ᾿Οστακὸν 'Τουρὶα5 

ΕἘπηρηᾶαξ, γνο], ΤΙ, Ρ. 90. ὄστρακον Ὑ]ω, ὃ στράβων ΒΡ, ἀεὶ] 

αἰεὶ Α. ἐπεσϑίειν Ῥἴ.. ἐσθίειν. τροφαλὶς; ΡΙω. τροφαλλὶς Ψ,, 

ἥδε ἔστι, φίλοι] ἥδ᾽ ἐστί σοι φίλος ἴ). Φιλήμων) Ρ. 382. 

μὲν γὰρ δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ οι. Β., 1. φόμην Βεηέ- 
Ἰεῖὰ5, ΓΡυὶ ῴμην. ὰ 

6058 »Ο- Ψ. 2. αὐτὸ Ψ1,. αὐτὸν ΑΒΡ, ν. 3, Τὰρτὶ ἔτι τε. τὲ 

ἄρϊονῖε Βομε οὶ 5. τυρὸς Σικελικὸς --α Σικελικαὶ 5Βθοϊ 51 Βοπεϊοῖαϑ,. 
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ἱμάτια ποικχίλ᾽ εἰ λέγοι τις “Σραελιχά. 
σχεύη μὲν οὖν καὶ κτήματ᾽ φόμην φέρειν. 

χαὶ ὁ πω δὲ τυρὸς ἔνδοξος ἐστί. περὶ οὗ φησι 
Δημήτριος ὁ “Σκήψιος ἐν δευτέρῳ Τρωικοῦ Διακόσμου 
οὕτως πἰἴῆς ᾿'χαΐας πόλις Τρομίλεια, περὶ ἣν γένεται τῶ 

οὸς αἴγειος ἥδιστος, οὐκ ἔχων σύγκρισιν πρὸς ἕτερον, ὃ 
ς προσαγορευόμενος. Τρομιλικός" οὐ χαὶ «Σιμωνίδης μνημο- 

γεύει ἐν ἰάμβῳ οὗ ἢ ἀρχὴ 

Πολλὰ μὲν δὴ προεχπονῇ Τηλέμβροτε͵ 
γράφων 

᾿Ενταῦϑα μέντοι τυρὸς ἐξ ̓Ἵχαΐης 

Τρομίλιος ϑαυμαστὸς, ὃν κατήγαγον. 

Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Κύχλωπι ὑπίαν χαλεῖ τυρὸν τὸν δοιμὺν, 

τὸν πηγνύμενον τῷ τῆς συχῆς ὀπῷ 
Καὶ τυρὸς ὀπίας ἐστὶ καὶ ὑηὸς γάλα. 

ἐπεὶ δὲ περὶ πάντων εἰπὼν τῶν παραχειμένων ἀποτρά- 
ἅ γημα πε ποίημαι τὸν Τρομιλικὸν, χαταπαύσω τὸν λόγον. 

. τὸ γὰρ, λείψανον τῶν τραγημάτων χαὶ τρωξίμων ἀποτρά- 
γημαὰ εἴρηχεν Εὔπολις. σχώπτων γὰρ 4ιδυμίαν τινὰ ἀπο- 
τράγημα αὐτὸν εἴρηκεν ἀλώπεκος, ἤτοι ὡς μικρὸν τὸ σῶμα 
ἢ ὡς χαχοήϑη καὶ πανοῦργον; ὡς φησιν ὃ ᾿σκαλωνίτης 

Δωρόϑεος. τοὺς δὲ λεπτοὺς τῶν τυρῶν καὶ πλατεῖς Κρῆτες 

ϑηλείας καλοῦσιν, ὡς φησι “Σέλευχος" οὖς ἐν ϑυσίαις τι- 

Υ. ὅ. φόμην 1.. ᾧμην ΒΡΥ. Τρομιλικὸς στρομιλικὸς Ο, 
ᾳὰϊ ἄθ ἐοΐο ἴοοῦ Πδοο Θχοογρία μαρθοὲ ὅτι σικελίας αὔχημα τρο-- 

φαλίς" χαλοὺς γὰρ ποιεῖ τυρούς. ἔνδοξος δὲ καὶ ὃ στρομιλιχός. φησὶ 

δὲ δημήτριος ὃ σχήψιος ὅτι πόλις ἄχαϊας στομίλεια (510), περὸ ἣν γίνε- 

ται τυρὸς αἴγειος ἥδυστος οὖκ ἔχων σύγκρισιν πρὸς ἕτερον ὃ προσαγο- 

ρευόμενος στρομιλικός. δὲ τυρὸς] καὶ τυρὸς Β. διακόσμου ἀἀᾷ. 
Ἂς ὁπι. ΒΡΥῚΙ.. οὕτως οπι. Β. ῆς ᾿Αχαΐας} περὶ ὀχαίας Β. 

τρομίλεια ΒΡΨΥ εἰ Βαυιά ἀυρῖο Α, τρομήλεια Β451}. 1». 
6058 ο. Σιμωνίδης] Ἐπ. 204, ν». 407. Πολλόν μὲ δέν προεκ-- 

πονεῖν ῬΙΟΌΔΟΙΙοΓ (οταθ5, προεχπογητὴ τηλέμβρωτε Β. τηλέμ-- 

ω 

βρωτε εἰϊαπι Δ. γράφω») γράφον Ῥ. ἀχαίης Β. ἀχαῖας ῬΥΠ,, 
τρομίλιος ῬΥΤ,, στρομίλιος ΑΒ. Κυχλωπὴ Υ. 150. 

Διὸς] δῖ. οἰϊαπι Ο δὲ Ευδέλίμιυβ Ρ. 1485, 80. Δρυᾶὰ πατρί άθπι 

εϑὲ βοός, εἰπὼν» εἶπον Ῥ. 

058 ἀ, 4ιδυμίαν] διδυμαίαν Ῥ, ϑηλείας ΑΒΌ οὐ οοὔοχ Ἐὰγ- 

ποδί 5 π᾿ 5ΟΠο 15 Οὐσδυθοπὶ. ϑαλείας ΡΥΤ,. 
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σὶν ἐναγίξουσιν. πυριέφϑων δὲ μνημονεύει, οὕτω δὲ χα- 
λεῖται τὸ πρῶτον γάλα, Φιλιππίδης ἐν «Αὐλοῖς 

θὰ Τοὺς δὲ πυριέφρϑας χαὶ τὰ λάχανα ταῦτ᾽ ἔχων. 

χαὺ ἴσως πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπιδειπνίδας ἔλεγον ακεδό- 
γες. χώϑωγος γὰρ ἡδύσματα ταῦτα. 

ὕω); Τοιαῦτά τινα ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ διαλεγομένου 
ἐπελϑὼν εἷς ἐχείνων τῶν σοφιστῶν μαγείρων ἐκήρυσσε 
μύμα. καὶ πολλῶν ξενιζομένων ἐπὶ τῷ κηρύγματι, οὐ γὰρ 
ἐδείκνυεν ὁ στιγματίας ὃ τι ἣν, ἕφρη» ᾿Ἵγνοεῖν μον δοκεῖτε, 
" ἄνδρες δαιταλεῖς, ὅτι χαὶ Κάδμος ὁ τοῦ Διονύσου πάπ- 

πος μάγειρος ἦν. σιωπησάντων δὲ καὶ ἐπὲ τούτῳ πάντων, 
Εὐήμερος, ἔφη, ὁ Κῶος ἐν τῷ τρίτῳ τῆς ἱερᾶς ἀναγρα- 

ἢ φῆς τοῦϑ' ἱστορεῖ " ὡς “Σιδωνίων λεγόντων τοῦτο, ὅτι 
Κάδμος μάγειρος ὧν τοῦ βασιλέως καὶ παραλαβὼν τὴν 
“Τρμονίαν, αὐλητρίδα καὶ αὐτὴν οὖσαν τοῦ βασιλέως, 

ἔφυγε σὺν αὐτῇ. 
᾿Εγὼ δὲ φεύξομαι, ἐλεύϑερος γεγώς; 

οὐδὲ γὰρ ἂν εὕροι. τὶς ὑμῶν δοῦλον μαγειρόν τινα ἐν χω- 
μῳδίᾳ, πλὴν παρὰ Ποσειδίππῳ μόνῳ. δοῦλοι δ᾽ ὀψοποιοὶ 

6 δ 9 παρῆλθον ὑπὸ “πρώτων ΔΙαχεδόνων, τοῦτ᾽ ἐπιτηδευσάντων 

ἢ δι’ ὕβριν, 1) δι᾿ ἀτυχίαν τῶν αἰχμαλωτισϑεισῶὼν πό- 

λεων. ἐχάλουν δ᾽ οἱ παλαιοὶ τὸν μὲν πολιτικὸν μάγειρον 
ΙΜαίσωνα, τὸν δ᾽ ἐχτόπιον Τέττιγα. Χρύσιππος δ᾽ ὁ φι- 
λόσοφος τὸν Μαίσωνα ἀπὸ τοῦ μασᾶσϑαν οἴεται κεκλὴη- 

πυριέφϑων ἈΑ. πυριεφϑῶν ΡΥΙ.. 

058 ὁ. Εχ ῬΒΠΙρΡρΙαΪ8 «“ὐλοῖς ῬΟΠῸΧχ ὙἹ, 54. πυρέεφϑα πιε- 
τοῦδέ, ΘυδμΟγο πὶ δοἢνν εἰ ρμθιιβοῦιι5 οοΥγῖριε Τὰ δὲ πυρίεξφϑα 

Ὑ6] ἔχων ἴῃ ἔχειν Ἰηυέαέο τοὺς δὲ πυρίεφϑα. Ἰὰῃὰ ΟΟ οπιῖ580 Ροθίαθ 

γοδιι οϑέ πυριέφϑα (510) δὲ καλεῖται παρὰ φιλιππίδη τὸ πρῶτον γάλα, 
λόχανα] λάγανα Β, ΠΡ Ἂς ἐπιδειπνιάδας Ο. 

Τοιαῦτα δοορδββὶξ οχ ἅ. ἐχήρυσσε) ἐκήρυσε Β. δαιταλεῖς δαι-- 

ταλὴς Α. Ζ᾽ιονύσου] διονυσίου Β.. δὲ χαὶ] καὶ οπι. Β. 

ἕν τῷ τρίτῳ] ἂν γ᾽ Β, 

Θὺ 8 {. Σιδωνίων] σιδονίων Α. φεύξομαι) φεύξομαί γ᾽ ϑοδυν εἶ ἢ. 
φεύξομαι γεγὼς ἐλεύϑερος Ἰασουδίιβ ν, 345. Νεαέγο οραβ, 8ὶ φεύξο- 
μαι ἴῃ {πὸ ἐγ πιθίυὶ Ροβίειμη (αἰ ἀρὰ ἐταρίοιπι, οὐἶπ8. ΠΟ ὙΘΥΒῈ8 

6586 νἱάρίαυν, ἂν εὕροι ῬΥ͂Τ,. ἀνελεύϑερον ΑΒ. δοῦλον δοῦ- 

λος Β. Ποσειδίππῳ] ϑουτθοΒαΐαν Ποσιδέππῳ, 

059 ἃ. ἐκάλουν δ᾽ ΟΡΥΙ,. δ᾽ οι. ΑΒ. Τέττιγα) τέτιγα Ὁ, 
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σϑαι, οἷον τὸν ἀμαϑῆ καὶ πρὸς γαστέρα νενευκότα, ἀγνοῶν 
ὅτι Μαίσων γέγονε κωμῳδίας ὑποκριτὴς Μεγαρεὺς τὸ γέ- 
γος, ὃς καὶ τὸ προσωπεῖον εὑρε τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ καλούμενον 

» μαίσωνα, ὡς ᾿Αριστοφάνης φησὶν ὁ Βυζάντιος ἐν τῷ περὺ 

προσώπων, εὑρεῖν αὐτὸν φάσχων καὶ τὸ τοῦ ϑεράποντος 
πρόσωπον χαὶ τὸ τοῦ μαγείρου. καὶ εἰχότως. καὶ τὰ τού- 
τοις πρέποντα σκώμματα χαλεῖται μαισωνιχά, μάλιστα 
γὰρ εἰσάγονται οἱ μάγειρον σχωπτιχοί τινες, ὡς παρὰ 
Μενάνδρῳ ἐν ᾿Επιτρέπουσι. χαὶ Φιλήμων δέ πού φησι 

“Σοίγγ᾽ ἀἄρρεν᾽, οὐ μάγειρον, εἰς τὴν οἰκίαν. 
εἴληφ᾽ " ἁπλῶς γὰρ οὐδὲ ἐν μὰ τοὺς ϑεοὺς 
ὧν ἄν λέγῃ συνίημι" “καινὰ ῥήματα 

6 πεπορισμένος γὰρ ἐστίν. 
τὸν δὲ Μῆαίσωνα Πολέμων ἐν τοῖς πρὸς Τίμαιον ἐκ τῶν 
ἐν Σικελίᾳ φησὶν εἶναι Μεγαρέων, καὶ οὐκ ἐκ τῶν Νισαίων. 
ἀλλ᾽ ὃ γε Ποσείδιππος περὶ δούλων μαγείρων ἐν ᾿“πα- 
κλειομένῃ φησὶ 

Ταυτὶ μὲν οὖν τοιαῦτα. συμβαίνει δέ τι 
ψῦν μοι διακονοῦντι παρὰ τῷ δεσπότῃ 
ἀστεῖον" οὐχ ἁλώσομ᾽ ἐκφέρων κρέας. 

χαὶ ἐν “Συντρόφοις 
Ἔβαάδιξες ἔξω τῶν πυλῶν μάγειρος ὧν; 

ἃ Β. ἐντὸς πυλῶν παρμένων ἄδειπνος ἦν. 
χ ᾿ πότερον οὖν 
᾿ Ν ἀφεὶς ἔα 
., κατ΄, ἀγορὰν ἐργάζομαι" 

6059 Ρ. ᾿Αριστοφάνης] ὃ ἀριστοφάνης Β, Μενάνδρῳ] Ῥ. θ4, 
Φιλήμων] Ἐὶχ διγαΐξοπῖα Ῥῃοθηϊοϊάθ πὶ ὙΟΥΒα8. οαπὶ 4115 αἴδε- 

ταπίαν Χ Ρ. 382 "Ὁ. Αρυὰά Μίοϊποκίαπι Ρ. 411. Ψ. 2. οὐδὲ ὃν] 
οὐδεὲν Ὁ. ΨΝ. 3, ὧν ἂν λέγῃ] ὧν λέγεν ΛΒΡ, ὦνπερ λέγει ΨΙ],, δσ" 
ἂν λέγῃ 382. 

099 ο. Υ. 4. γὰρ ἐστίν] πάρεστιν 382. “Τ͵]αίσωνα] μάσωνα Β, 
“ΠΠεγαρέων) Μεγάρων δοῦν οἰρἢ. Μυισαίων ὙΠ. νησαίων ΑΒΡ. 

“Ποσείδιππος] ϑουθοθαίας “οσίδιππος. Ῥοβίαϊρρὶ {τασταθιία 
οἵ, 6. ἁλώσομ᾽ Ὑ1.. ἁλώσομαι ΒΡ, ' 

059 ἀ. Ψ. 2. ἐντὸς πυλῶν παρμένων δορρβδογὰπε οχ ΔΛ. 
παρμένων} γὰρ ἂν μένων ἢ Ψν. 2. 4. 8. ΙἹπάϊοανὶ Ἰδοιι85. 
Υ. 4. ἀφεὶς ἔα Βουτάρ!οεπι5. αὰ ΠοΙοἄοταπι Ρ. 67. ἀφεισεα ΑΒ δὲ 
οὐχ Ἑαγποβίαπιβ, ἀφίσες ΡΥ. 
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ἐπρίατο γάρ τις ὁμότεχνός με γνώριμος. ' 
78. Οὐδὲν οὖν ἦν παράδοξον εἰ χαὶ ϑυτικῆς ἦσαν 

ἔμπειροι οἱ παλαίτεροι μάγειροι" προΐσταντο γοῦν καὶ γώ- 
μων καὶ ϑυσιῶν. διόπερ Μένανδρος ἐν Κόλακι τὸν τοῖς 
τετραδισταῖς. διακονούμενον μάγειρον ἐν τῇ τῆς πανδήμου 
᾿“φροδίτης ἑορτῇ ποιεῖ ταυτὶ λέγοντα 

Σπονδή. δίδου σὺ σπλάγχν΄ ἀκολουϑῶν. ποῖ βλέπεις; 
σπονδή. φέρ᾽ ὦ παῖ “Σωσία. σπονδή. καλῶς. 
ἔγχει. ϑεοῖς ᾿Ολυμπίοις εὐχώμεϑα, 
᾿Ολυμπίαισι, πᾶσι, πάσαις" λάμβανε 

5 τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ διδόναι σωτηρίαν, 
ὑγίειαν, ἀγαϑὰ πολλὰ, τῶν ὄντων τὲ νῦν 
ἀγαϑῶν ὄνησιν πᾶσι. ταῦτ᾽ εὐχώμεϑα. 

χαὶ παρὰ “Σιμωνίδῃ δέ φησιν ἕτερος 
Χώς ἀφευσα χὼς ἐμίστυλα χρέα 

εἰδώς" τί καὶ γὰρ οὐ καλῶς ἐπίσταμαι; 

ἐμφαίνει δ᾽ αὐτῶν τὴν ἐμπειρίαν καὶ ἡ πρὸς ᾿Αλέξανδρον 
᾿Ολυμπιάδος ἐπιστολή. προτρεπομένη μάγειρον αὐτῷ πρία- 
σϑαι ϑυσιῶν ἔμπειρον ἡ μήτηρ φησὶ ᾿ Πελίγναν τὸν μά- 

γέιρον. λαβὲ παρὰ τῆς μητρός. οὗτος γὰρ οἶδε τὰ ἱερά 
σου τὰ πατρῷα πάντα ὃν τρύπον ϑύεται χαὺ τὰ ὀργια- 
στιχὰ χαὶ τὰ Βαχχικὰ, ὅσα τε ᾿Ολυμπιὰς προϑύεται, οὗὐ- 

Μ᾽. 6. ἐπρίατο] ἐπριᾶτο ἈΑ. Πένανδρος] Ῥι 101. Μεοπαπάτγι γυϑὺ- 
5.1.8. 0η1. Ὁ, ἐν οπι. Β, ποιεῖ] ποιεῖται ΒΒ. 

059 ὁ. . 2. σπουδὴ Ῥ, σπουδὴ Β. φέρ᾽ ὦ παῖ “Σωσία Ῥὶοτ- 
Β0η18 ἃ ΜΟοΙη Ρ. 298. φέρω (φερεω Δ. φέφεω Β) πλείω ὠσια ῬΨΊ.. 

φέρε πλείω Σωσία Ἠφνησα ΟΡὈδογυδίέ. ΡΚ 247, καλῶς Ὑ]1.. καλω Δ. 
καλὼ Β. χάλω Ῥ. Υ. 3. ἔγχεν Ῥιογβοπιβ. Πἰθγὶ εὔχου, ἅ«. 8.7. 
εὐχώμεϑα ΙΝ εὐχόμεθα Ῥνω 4: ᾿Ολυμπιαίσι 1,, ᾳυᾶρ ᾽Ολυμ- 

πίαισι γοϊαογαΐξ, ὀλυμπιάσι ΑΡΨ. ὀλυμπιᾶσι Β. πᾶσι αἀά. ΑΒΡΙ, 

εἰ οὐἄοχ Ἐαγηθβίδπιβ. οπι. Ὗ,. Υ. 7. ὄνησιν ἴ,. ὀνησίαν ΡΥ. 

πᾶσι) πᾶσιν Β, “Σιμωνίδῃ} Ἐτ. 130. Ρ». 396. 

659 ἢ, χὠς ἄφευσα χὠς] χ᾽ ὡσαφεὺς (χωσαρεὺς ΒΒ. χωσαφεὺς ΡῚ σα- 

χῶς ΨΙ|.. Οογροχῖς Βουγάοϊοίϊ5. αὐ ΕΟ] οἄογαμι Ρ. Θ7. καλῶς 
Ολβδιθοπιιβ, κακῶς ΡΥ], προτρεπομιένη)] προτρεπομένου Οαβδι- 

ΟΠ. αὐτῷ ϑοιννοῖσα, αὑτῷ Οαξαιθοπαβ. 1ἴρτὶ αὐτῇ 
“Πελίγναν) πέλιγναν Ῥ. πάντα] πάντας Ὁ. ὀργιαστικὰ Οαδαιι- 

Βοπυϑ. ἀργαδικαστικὰ Δ, ἀργὰ δικαστιχὰ ΡΨ]. ὅσα τε] ὅσω δὲ ἘΒ. 
᾿Ολυμπιὰς) ᾿Ολυμπίασι ϑοῖινν οἰ ρἢι. 
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θθ0 τὸς οἷδε. μὴ οὖν ἀμελήσῃς ν ἀλλὰ λαβέ" χαὶ ἀπόστειλον 
πρὸς ἐμὲ τὴν ταχίστην." 

79. “Ὅτι δὲ σεμνὸν ἦν ἡ μαγειρικὴ μιαϑεῖν ἔστιν ἐκ 
τῶν ᾿ϑήνησι Κηρύκων. οἵδε γὰρ μαγείρων καὶ βουτύ- 

πων ἐπεῖχον τάξιν, ὡς φησι Κλείδημος ἐν Πρωτογονίας 

πρώτῳ. “Ομηρὸς τε τὸ ῥέζειν ἐπὶ τοῦ ϑύειν τάσσει, τὸ δὲ 
ϑύειν ἐπὶ τοῦ ψαιστὰ μεταδόρπια ϑυμιᾶν. χαὶ οἱ παλαιοὶ 
τὸ ϑύειν δρᾶν ὠνόμαζον. ἔδρων δ᾽ οἱ κήρυχες. ἄχρι πολ- 

λοῦ βουϑυτοῦντες, φησὶ, χαὶ σχευάζοντες χαὶ μιστύλλον- 
ν τες, ἔτι δ᾽ οἰνοχοοῦντες. κήρυκας δ᾽ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ χρείτ-- 
τογος ὠνόμαζον. ἀναγέγραπταί τε οὐδαμοῦ “μαγείρῳ μι- 
σϑὸς, ἀλλὰ κήρυκι. χαὶ “Ἵγαμέμνων δὲ παρ᾽ ᾿Ομήρῳ ϑύει 
βασιλεύων. φησὶ γὰρ ὁ ποιητὴς 

Εἰ χαὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ. 
χαὶ τοὺς μὲν χατέϑηκεν ἐπὶ χϑονὸς ἀσπαίροντας 

ϑυμοῦ δευομένους" ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλχός. 
χαὶ Θρασυμήδης, ὁ τοῦ “Νέστορος υἱὸς, ἀγαλαβὼν πέλε- 

α χυν χόπτει τὸν βοῦν, ἐπεὶ διὰ τὸ γῆρας ὁ Νέστωρ, οὐχ 
ἠδύνατο" συγεπόνουν δὲ αὐτῷ χαὶ οἱ ἄλλοι ἀδελφοί. οὕτως 

ἔνδοξον ἦν χαὶ μέγιστον τὸ τῆς μαγειρικῆς τέχνης ἀξίωμα. 
καὶ παρὰ “Ῥωμαίοις δὲ οἱ τιμηταὶ, μεγίστη δ᾽ αὕτη ἀρχὴ, τὴν 

περιπόρφυρον ἐνδεδυκότες χαὶ ἐστεφανωμένοι πελέχει τὰ 

ἱερεῖα κατέβαλλον. οὐ παρέργως δὲ παρὰ τῷ ᾿θμήρῳ χαὶ 
τὰ ὅρκια καὶ τὰ ἑερόϑυτα κήρυχες κομίζουσιν, ὡς πα- 
λαιᾶς οὔσης καὶ προσηχούσης αὐτοῖς τῆς λειτουργίας" 

ἃ Ἅχτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυχας ἔπεμπε, 

καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι. 
χαὶ πάλιν 

«Αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει χρείων ᾿Δἀγαμέμνων 

. οἶδε] οὐδὲν Β. 
6060 ἃ. σεμνὸν ἦν Δ. σεμνὸν καὶ ΡΥΤ,, βουτύπων ΡΥΨΊ,, βου-- 

τύρων Ἀ. βουϑυτῶν τιᾶγρὸ Ῥ. τὸ δὲ θύειν] τὸ δὲ ϑύεις Β. 
βουϑθυτοῦντες βουτυτοῦντες ἵ, Θγτοτα ἐγροίβοίαο. 

6600 Ρ. ὃ ποιητὴς) Π|1ὰ8. γ, 292. Θρασυμήδης] Οᾶν84. γ, 442, 
600 ὁ. ἱερεῖα ΑΒΟΡ, ἑερὰ ΨΙΣ. “ατέβαλλο») χατέβαλον Ἐ. 

: παρὰ τῷ “ Ομήρῳ] τιαρ᾽ ὁμήρῳ Β. αὐτοῖς [,. αὐτῆς ΒΡΥ, 
" 660 ἃ. ἽΕκτωρ] Πα. γ» 116. ᾿ δύω] ϑοτιΒοθαίαν δύο. - 

ἄρνα φέρειν ΒΡ, καλέσαι ΒΡ, Αὐτὰρ ὃ (αὐτὰς ὃ Β)] ΠΙαά. 
Ω 118. 
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γῆας ἐπὶ γλαφυρὰς ἱέναι, ἠδ᾽ ἄρν᾽ ἐκέλευσεν 
οἰσέμεναι. 

Ταλθύβιος δὲ, ϑεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν, 
χάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. 

80. Ἔν δὲ τῷ πρώτῳ τῆς ἀτϑίδος Κλείδημος φῦλον 
[6 ἀποφαίνει μαγείρων ἐχόντων δημιουργικὰς τιμὰς, οἷς καὶ 

τὸ πλῆϑος ἐνεργεῖν ἔργον ἦν. οὐχ ἀπεικότως δὲ χαὶ “48η- 

γνίων ἐν Σαμόϑρῳξιν, ὡς φησιν όβας, μάγειρον εἰσάγει 

φυσιολογοῦντα διὰ τούτων 
Οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅτι πάντων ἡ μαγειρικὴ τέχνῃ 
πρὸς εὐσέβειαν πλεῖστα προσενήνεχϑ᾽ ὅλως: 
Β. τοιοῦτόν ἐστι τοῦτο; ΑΙ. πάνυ γε, βάρβαρε. 
τοὺ ϑηριώδους χαὶ παρασπόνδου βίου 

5 ἡμᾶς γὰρ ἀπολύσασα χαὶ τῆς δυσχεροῦς 
ῇ ἀλλ ληλοφαγίας, ἤγαγ᾽ εἰς τάξιν τινὰ, 

χαὶ τουτονὶ περιῆψεν ὃν νυνὶ βίον 
ζῶμεν. ΒΒ. τίνα τρύπον; «4. πρόσεχε, κἀγώ σοι φράσω. 

ἀλληλοφαγίας χαὶ χαχῶν ὄντων συχνῶν, 
10 γενόμενος ἄνϑρωπός τις οὐκ ἀβέλτερος 

ἔϑυσ᾽ ἱερεῖον πρῶτος, ὦ ὥπτησεν χρέας. 

ὡς δ᾽ ὴν τὸ χρέας ἥδιον ἀνϑρώπου κρεῶν, 

αὑτοὺς μὲν οὐχ ἐμασῶντο, τὰ δὲ βοσχήματα 

ϑύοντες ὥπτων. ὡς δ᾽ ἅπαξ τῆς ἡδονῆς 

661. δὉ ἐμπειρίαν τιν᾽ ἔλαβον, ἀρχῆς γενομένης 

ἐπὶ πλεῖον ηὖξον τὴν μαγειρικὴν τέχνην. 

Ταλθύβιος) 1Πἰαᾶ, τ, 250, δὲ ϑεῷ)] δὲ ἕω Β, δὲ τῷ πρώτῳ] 

δὲ αὦ Β, Αλείδημος φῦλον ἵ.. καὶ δῆμος (δημὸς ἀοϊοἔο, οἰγοὰπι- 
ἥσχο ΡῚὴ φῦλον ἈΡΨΥ͂. καὶ δημόςφυλος Ἐ. Οοπῇ, ΕΧ. ν. 4298 ο. : 

600 6. Αἰποπίομῖβ υθυϑι5 ἔθ α 6. ἐγ θα] Θρ᾿(ΟΠ16, διὰ τού- 

των ὁ. Ἐ,. . 

660. 0 11. ἔϑυσ᾽] ϑύσας πιᾶτρὸ ΡῬ. ὥπτησεν Ῥ,. ὦπτησε 

ὙΕπ κρέας ῬοΥΒοπὰ8 αὐ Τούρ Τὐπιοπάδξ. ν0]. ΤΥ. Ρ. 474. 
1 θτι χρέα. Ψ. 12. ὡς Οαδαπθδοπμυβ, 1ἱθδτὶ ἴσως. ἡ τ 

ϑ 
αὑτοὺς (5ογθοθαίαν αὐτοὺς} εἰτ᾽ (510) αὐτοὺς Ὁ, μὲν οὐχ] μὲν 
οὖν οὐκ Β. 

601 ἃ. Ψ. 16. ἐπὲ πλεῖον] ἐπὶ πλειον τιν ἃ. ἐπιπλεῖον τίν᾽ Ἰ). ἐπὶ 

πλεῖον τιν᾽ Ῥ. ἐπιπλεῖστον τιν΄ Ψ. ἐπὶ πλεῖοτον ἴ., ἐπιπλεῖον τινὲς Ο 

ηὖξον ΑΟ, ἤυξον Β. ηὖξαν ὈΝῚ,. 
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ὅϑεν ἔτι καὶ νῦν τῶν πρύτερον μεμνημένοι 
- τὰ σπλάγχνα τοῖς ϑεοῖσιν ὑπτῶσιν φλογὶ, 
ἅλας οὐ προσάγοντες " οὐ γὰρ ῆσαν οὐδέπω 

90 εἰς τὴν τοιαύτην χρῆσιν ἐξευρημένοι. 
ὡς δ᾽ ἤρεσ᾽ αὐτοῖς ὕστερον, χαὶ τοὺς ἅλας 
προσάγουσιν ἤδη, τῶν ἱερῶν γεγραμμένων 

τὰ πάτριω διατηροῦντές. ἅπερ ἡμῖν μόνα 
ἅπασιν ἀρχὴ γέγονε τῆς σωτηρίας, 

τὸ προσιριλοτεέχνεῖν, διά τε τῶν ἡδυσμάτων 
ἐπὶ πλεῖον αὔξειν τὴν μαγειρικὴν τέχνην. 
8. χαινὸς γάρ ἐστιν οὑτοσὶ “Παλαίφατος. 

«Α΄. μετὰ ταῦτα γαστρίον τις ὠνθϑυλευμένον 
προϊόντος εἰσηνέγχατ᾽ ἤδη τοῦ χρόνου" 

80 κα χ ,ν ἀχριβῶς ἐρίφιον 
χ χ ἐξοκξρωσε), πνιχτῷ διέλαβεν 
περικομματίω δι᾿ ἐπίγ γρας ὑποχρούσας γλυκεῖ, 
ἰχϑὺν παρεισεχύχλησεν οὐδ᾽ ὁρώμενον, 

λάχανον, τάριχος πολυτελὲς, χόνδρον. μέλι. 
8ὅ ὡς πολύ τι διὰ τὰς ἡδονὰς ἃς νῦν λέγω 

ἀπεῖχ ἕχαστος τοῦ φαγεῖν ἂν ἔτι νεχροῦ" 
αὑτοῖς ἅπαντες ἠξίουν συζῆν. ὄχλος 

ἡϑροίζξετ᾽ 5 ἐγένονϑ᾽ αἱ πόλεις οἰχούμεναι 

διὰ τὴν τέχνην, ὅπερ εἶπα, τὴν. μαγειρικήν- 

40 Β. ἄνϑρωπε χαῖρε, περὶ πόδ᾽ εἰ τῷ δεσπότῃ. 

[9] οι 

ν. 17. μεμνημένοι μεμνημένη Β., Ὑ. 18. ὀπτῶσιν] δου θο θαι 
ὠπτῶσι (ϑὶο). Μ. 21. ἤρεσ᾽] ἤρεσεν Ο. ἥρετ᾽ Ρ, ὕστερον δᾶ 
Βοαιπθμηεῖα τοίογε Ὁ, 

Ψ. 22. Ῥοβέ προσάγουσιν Ὁ ἐγταπδὶξ δὰ ν, 27. ᾿πέοτροβιίο καὸ 
ἐπάγει.᾿ 

ΟΟἹ Ὁ. Ψ. 27. καινὸς οὕτοσὶ ἸΠαλαίφατος αἰία! ἘΣ αιδέαί ϊπι8. Ὁ, 
1809, 45. ψο δ. -9 217. οὐν. 9 ν. 28. ὠνθϑυλευμένον 

ὡς ϑηλουμένον Ῥ, ν. 30. 31. Τπάϊοᾶνὶ Ἰδσαπᾶ5. Ψ.91. ἐν 
ταχερωσεπνιχτω Ἀ. ἑταχέρως ἐπνίχτω (ἐπνίχτω Β) ΒΡ, ἐνταχερὸν ἔμπφι- 
κτοὸν Ψ]., ἐταχέρωσε πνιχτὸν ῬΟΓΒΟΠΙ5 πὶ ΜΙ Β06]1δὴ, Ρ. 247, 
Υ, 32. γλυκεῖ ἀροοδδὶξ οχ Δ. 

ΟΘῚ ον, 85. ὥς πολὺ διὰ ΒΡΨ οἐ, ὰξ βυβρίοοῦ, Α. ὡς πουλὺ 
διὰ ἃ, ΑἀαΙάϊ τὸ. ν. 36. ἀν ἔτι ἄνευτι Β. Ν. 37. αὑτοῖς] 
ΒΟΥ δ οΐαν αὐτοῖς. Ν. 38. ἡϑροίζετο Β. ἐγένονθ᾽ αἱ Β οὐπὶ 

ατοίο ἱπ᾿ Εχοθγρεϊβ Ρ. 893. ἐγένοντό ϑ᾽ αἱ ΡΥΠ,, Υ. 40. περὲ 
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“4. καταρχόμεϑ'᾽ ἡμεῖς οἱ μάγειροι, ϑύομεν, 
σπονδὰς ποιοῦμεν, τῷ μάλιστα τοὺς ϑεοὺς 
ἡμῖν ὑπαχούειν, διὰ τὸ ταῦϑ' εὑρηκέναι 
τὰ μάλιστα συντείνοντα “πρὸς τὸ ζῆν χαλῶς. 

45 Ρ. ὑπὲρ εὐσεβείας οὖν ἄφες παῦσαι λέγων. 
«4. ἥμαρτον. ἀλλὰ δεῦρό μοι συνέσϑιε" 
τά τ᾽ ἔνδον εὐτρεπῇ ποίει λαβών. 

81. Καὶ “ἄλεξις δ᾽ ἐν “Ζεβητίῳ δηλοῖ ὅτι ἡ μαγειρικὴ 

τέχνη ἐπιτήδευμα ἐλευϑέρων. πολίτης γάρ τις οὐχ ἀπινὴς 

ἐν αὐτῷ δείκνυται ὃ μόγειρος. καὶ οἱ τὰ ᾿Οψαρτὺυτικὰ δὲ 
6 συγ) ράψαντες “Ἡρακλείδης τὲ χαὶ 1) λαῦχος ὃ “Ζοχρὸς οὐχ 

ἁρμόττειν φασὶ τὴν μαγειρικὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι 

τῶν ἐλευϑέρων. ἐχσεμγύνει δὲ τὴν τέχνην καὶ ὃ νεώτερος 

Κρατῖνος ἕν τοῖς 1 ἴγασι λέγων 

᾿Ενϑύμει δὲ τῆς γῆς ὡς γλυχὺ 

ζει καπνός τ᾽ ἐξέρχετ᾽ εὐωδέστὲερος: 

οἰχεῖ τις, ὡς ἔοιχεν, ἐν τῷ χάσματι 

λιβανωτοπώλης, ἢ μάγειρος “Σικελικός. 
Β. παραπλησίαν ὀσμὴν λέγεις ἀμφοῖν [γλυχύς]. 

[ γ - ν ν. 

καὶ ᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν Δυσπράτῳ ἐπαινῶν τοὺς «Σικελικοὺς 
μαγείρους λέχει 

“Σιχελῶν δὲ τέχναις ἡδυνϑεῖσαι 
δαιτὸς διαϑρυμματίδες. 

καὶ “Μέγανδρος ἐν Φάσματι 

πόδ᾽ εἰ ϑομτνοῖρἢ. περίποδ᾽ εἴ Δ. περιποδεῖ Ῥ, περιπόδει Ψ].. 
Υ. 43. ταῦϑ'᾽ ταῦτ᾽ ΒΡ. εὑρηκέναι) εἰρηκέναι Β.. 

ΘΌΙ ἃ. Ψ. 45. ἄφες) ἃ φὴς Ουταῦϑ. ἀφεὶς ἸΔοΟΡυ5ῖα5. Ρ.. 349. 
γ΄. 40. 0 γὶ συνέσϑιέ μοι. ΤΓαπβροβαϊξ ΟΒΔΌΒΟΠΕ5. ν. 47. 1π 
ἀμί ὑϑυβιι5 ὦ τῶν δάᾶϊε ἸΔοο 5ἰι8. εὐτρεπῆ τοίϊ5 Ρ. 8599. 

Ἡοπιβέθυ μβδὶυ8 δα Τνποΐαῃ, γ0], 1, Ρ, 310. εὐπρεπῆ ΡΨΤΩ. εὐπρεπεῖ Β. 
ποίει Τ,. πόει ΑΒΥ. οἱ. Ρ. ἐλευϑέρων Ἰ,οποραΐαν καὸ 

ἐλευϑέρων, 

601 6. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι τῶν ἐλευϑέρων) Τυϊπιρέου, 

τοῖς Τγασι] τοῖς ὁπ. Β. γ.1. Ἐνϑύμει] ᾿Ενϑυμοὺῦξ γῆς ὡς 
γὴς φασὶ ὡς Β. Υγ. 2. ἐξέρχεται ΒΡ, Υ, 3. ἔοιχε τῷ Β. 

ἔοικεν τῷ Ὁ. 

6601 ἢ ΥΝ. ὃ. γλυκύς ὁπ, 6. δαιτὸς ἀοϊοηάαπι, πἰβὶ αἰ αυϊὰ 
οχοι τ, διαϑρυμματίδες Α, διαϑριμμαείδες ΡΥ Εως [1] ανδρος} 
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᾿βπισημαίνεσϑ' . ἐὰν 
ἡ σχευασία καϑάριος ἥ χαὶ ποικίλη. 

“Ποσείδιππος ἐν “Ἵναβλέποντι 
᾿Εγὼ μάγειρον ἕνα λαβὼν ἀκήχοα ' 

εἶ τ ᾽ , 2 Τ᾽ 
662 τὰ τῶν μαγείρων πάντα καϑ' ἑχαστου χαχαὰ 

ἀντεργολαβοῦντος. ἔλεγον ὁ μὲν ὡς οὐχ ἔχει, 
ῥῖνα χριτιχὴν πρὸς τοὔψον, ὁ δ᾽ ὅτι τὸ στύμα 

πονηρὸν, ὃ δὲ τὴν γλώεταν εἰς ἀσχήμονας 
Ε ᾽ ΕΣ - ες ω 

ἐπιϑυμίας γιά: τε. τῶν ηδυσμάτων, 
κάϑαλος, κάτοξος., χναυστικὸς, προσχαυστικὸς, 
καπρὸν οὐ φέρων, σῦρ οὐ φέρον. ἐχ τοῦ- πυρὸς 
εἰς τὰς μαχαίρας ἤλϑον" ὧν εἷς οὑτοσὶ 

» 10 διὰ τῶν μαχαιρῶν τοῦ πυρὺς τ΄ ἐλήλυϑεν. 
γ ᾽,ὔ 2 ΤῸ ͵ ᾿ ͵ - Ν , 

“Φντιφάνης δ΄ ἐν Φιλωτιδι τὴν σοφίαν τῶν μαγείρων 

ἐμφανίζων φησὶ 
2 Ξά Ἔ Ἢ , , , 

Θυχοῦν. τὸ μὲν γλαυκίδιον ἧσπερ ἄλλοτε 
ε " « ἿΣ δὰ ΗΜ , 
ἕψειν ἐν ἀλμῃ φημί; Β. τὸ δὲ λαβράκιον; 

- ἐλ -, -,(ἁὦ ΄ 5 ᾿ Ἀ 

«4. ὀπτᾶν ὅλον. . τὸν γαλεόν; Α. ἐν ὑποτρίμματι 
΄ ι : ΨΩ ᾿ « ἴψν᾿ » 

ζέσαι. Β. τὸ δ᾽ ἐγχέλειον; «4. ἀλες, ὀρίγαγον, 

Ρ. 178. ᾿Επισημαίνεσϑ᾽, ἐὰν ΒΦ οἾ 5. ΓΙΌΓΙ ἐπισημαίνεσθαι ἂν. 
“Ποσείδιππος δου ὶθοθαΐξα Ποσίδιππος. ἐν οπι, Β. 

ῬοΟΒΙΩΙΡΡΙ ὙΘ ΓΒ 15. 0Πι. Ὁ. ΝΟ 1. ἕνα λαβὼν σοταῦβ. 1ρτὶ ἄγνα- 

λαβὼν. 

002 ἃ. '. 3. ἔλεγον ὃ μὲν ἀτγοξτι5 ᾿ῃ. ἘΧΟΘΡΡ 5 Ρ. 81. ΤΥ 
ἐλέγομεν, Υ, 4. χριτικὴν Β οαπὶ Οαβαυθομπο. χρητιχὴν ΡΥ]. 

τὸ στόμα ἸΔοοθδῖιβ' Ρ. 846. ΑΡεοτγαὲ τὸ, Υ. ὃ. γλῶτταν ϑονῖθ6- 
-αξαν γλῶσσαν. ν΄. ὁ. Ροβὲ ἐπιϑυμίας δἸχαὰ Θχοί 1556 ὙἹα με", 

Υ, 7. χκάϑαλος ΑΡΥ͂. χάϑηλος Β, χαϑ'᾽ ἁλὸς 1. χάτοξος 

Ατοέϊα5. κατ΄ ὄξους ΒΪ,. κατόξους ΒΥ. προσχαυστικὸς. ΛΒΡ, πρὸς 

ναυστικὸς ὙΤ7). Υ. 8. πῦρ οὐ φέρων. ἐκ ἀτοξίι5. οὐ πῦρ οὐ (οὐδὲ 
Ῥ ἀρ] θεῖ. ᾿πέο 15. δὲ) φέρων δ᾽ (φέρων οὐδ᾽ Β) ΡΥΙ,, ἀηρὶθς 
ἦλθον] ἄϑλον Β. 

ΟΟΖ ". Ψ. 2. τοῦ πυρὸς τ᾽ Β. τοῦ πυρὸς ΡΥ͂Ι,. εἰς τὸ πῦρ ατο- 
ἐἰτι5. δ᾽ ἐν οπι. Β. ΛΗ ΡΠ ἢἾβ γ Υ5115. οπι, Ὁ, Αξίυε Ὑ 1]. 

Ρ. 2908 ἀ. ΜΟῚ. γλαυκίδιον 295. γλοευκέδον Α. γλυκιδὸν Β. γλυ- 

χηδὸν ΡΠ. ν. 2. ἕψειν 2θδ, 1.10 τι" ἑλεῖν. φημί οπι. 295. 
᾿ ν. 3. ἐν ὑποτρίμματι ζέσαι 1. ἐν ὑποτριμματίζεσθαι Α. ἐνυπο-- 
τριμματίζεοϑαν Β. ἐν ὑποτρίμματι (ὑποτριμματὲ Ψ) ζέσϑαι ὉΨ. 

Ὑ. 4. ἐγχέλειον ϑδοιυυν οί. ἐγχέλιον Β οεὲ 295. ἐγχέλυον ῬΨῚ,, 
ἅλες 2θὅ. 1,ορεραίαν ἅλας. ἱ ὀρίγανον Α. ὠρίγανον ΡΥ]... 
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5 ὕδωρ. Β. ὃ γόγγρος; «4. ταυτόν. Β. ἡ βατίς; «4. χλόη. 
Β. πρόσεστι ϑύννου τέμαχος. «4. ὀπτήσεις. Β. χρέας 
ἐρίφειον; «4. ὀπτόν. Β. ϑάτερον; «4. τἀναντία. 
Β. ὁ σπλήν; «4. αεσάχϑω. ΒΒ. νῆστις; Β. ἀπολεῖ μ᾽, 

οὑτοσί. 
ἀοιδίμων δ᾽ ὀψαρτυτῶν ὀνόματα καταλέγει Βάτων ἐν Εὐερ- 
γέταις οὕτως 

Εὖ γ᾽ ὦ Σιβύνη τὰς νύχτας οὐ χαϑεύδομεν 
οὐδ᾽ ἀναγεγράμμεϑ'᾽, ἀλλὰ χάεται λύχνος, 
καὶ βιβλί᾽ ἐν ταῖς χερσὶ, καὶ φροντίζομεν 

ἰ Σόφων χκαταλέλοιπ᾽, ἢ τί ΠΣημωνακχτίδης 

5ὃ Χῖος, ἢ Τυνδάριχος ὁ ΣΣιχυώνιος, 
1) Ζωπυρῖνος. Β. αὐτὸς εὕρηχας δὲ τί: 
“4. τὰ μέγιστα, Β. ποῖα ταῦτα; «4. τοὺς τεϑνηχότας 
Ε Ἕ " 3 Ξ ᾿ 

82, ᾿Εγὼ δὲ τοιουτονὶ βρῶμα ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι. τὸ 
μύμα φέρω. περὶ οὗ ““ρτεμίδωρος μὲν ὃ ἐπευυοε ὁ χενν ἐν 

ὀψαρτυτικαῖς ΤΓλώσσαις φησὶν ὕτι σχευάζεται ἐκ χρεῶν καὶ 

Υ. 0. ὀπτήσεις 29. ὀπτῆς εἰς ΡΥ],. γ. 7. ἐρίφειον 295. ϑοΙθο- 
Ῥαΐυγ ἐρίφιον. 

002 ο. Υ'΄. 8. σεσάχϑων νῆστις Β. Βάτων ἈΒ. βάττων ῬΥ͂Τ,, 

Βαΐοῃῖβ γθγβ8. ΟἿ. Ὁ, Ὑ. 1. σιβύνη ΒΡ, δουθοθδίαγ 
᾿Σιβύννη. Ψ. 2. κάεται] γι θδίιν καέεται, Ψ. 3. βιβλ ἐν 

Ῥογβοπὺβ. Το ρ οθδέιν βιβλίον. βυβλίον Ῥ, χερσὶ Β. χερσὶν ΡΥ͂],. 

ν. 4, Σόφων Ῥογϑοπιδβ. σοφῶν Α. σοφὸν ΡΨΤ.. ΡοΟΠχ Ψ], 70, Ὁ 
Ῥόγβοπο ἱπαϊοδέιι8, πολλὰ δ᾽ ὧν εἴη τῶν περὲ τὴν ἡδυντικὴν σχευασίαν 

ἀνεξευρεῖν ἐκ τῶν ὀψοποιητιχῶν συγγραμμάτων, Πανταλέοντος καὶ ΠΊι-- 

ϑαίχον καὶ Ζωπυρίνου καὶ “Σόφωνος καὶ “Ηγησίππου καὶ Παξάμου καὶ 

᾿Ἑπαινέτου. συναριϑμοῖτο δ᾽ ἂν τούτοις “Ἡρακλείδης τε ὃ “Συρακόσιος 

χαὺ Τυνδάριχος ὃ “Σικυώνιος καὶ “Σιμωναχτίδης ὃ Χῖος καὶ Τλαῦκος ὃ 

-«Ποκρὸς, ὀψοποιητικῆς πραγματείας σοφισταί. καταλέλοιπὸ ῬοΓΒδο- 
τι, καταλέλοιπεν Ἀ. χαταλέλειπεν ΒΕ. καταλελοιπέναι ῬΥ͂Τ,. τί Ση- 

μωναχτίδης ῬογΒΟΠα5. τέ Ζημωναχτίδης ΜΙ εἰποκίι5., τὸς ἡμῶν ἀχτί- 

δὴς (ἀχτείδης ΑΒ) ΡΥ, 

002 ἃ. ν. ὃ. Τυνδάριχος ΡοΥΒοπιι5, ψοροθδίυν Τυνδαρικὸς. 
Υ. 0. Ζωπυρῖνος Ῥογβοηι5. δου θοθαξιν Ζωπύρινος, δὲ τί] δέ τὸ 
ῬΥΙ,. γ. 7. ποῖα δομινγεῖρη. δὲ Ῥουβοῆιβ, οροθδίυγ πόσα. 
Ῥοβὲ νυ. 7. ἰπάϊοαυὶ Ἰδοαπαπι ἃΡ Ῥογβοῦο 510 ὀχριθίαπι. ὅταν πὲρ 

ὀσφρανϑῦσι, ποιῶ ζὴν πάλιν οοτηραγαίο ῬὨϊΘπιοπα Ὑ1], Ρ. 289 ἃ. 

᾿Αρτεμίδωρος μὲν} μὲν οὔ. "Δ, ᾿ 
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αἵματος, πολλῶν ἀρτυμάτων συνεμβαλλομένων. παίνετος 
δ᾽ ἐν ᾿Οψαρτυτιχῷ λέγει ταῦτα ». Μύμα δὲ παντὸς ἱερείου 

ε χαὶ ὄρνιϑος δὲ χρὴ ποιεῖν τὰ ἁπαλὰ τῶν κρεῶν μιχρὰ 

συντεμόντα καὶ τὰ σπλά) “χνα καὶ τὸ ἔντερον χαὶ τὸ αἷμα 
διαϑρύψαντα, χαὶ ἀρτύσαντα ὄξει, τυρῷ ὑπτῷ, σιλφίῳ, 

κυμίνῳ, ϑύυμῳ χλωρῷ καὶ ξηρῷ, ϑύυμβοῳ, κοριάννῳ γλωρῷ 
. - ἌΝ ἐν ΑΝ ͵ Ρ -᾿ ἐχ 

τε καὶ ξηρῷ; καὶ γητέῳ ,κὰὶ ἀρομμύῳ καϑαρῷ περωσμέ- 

ψῳῷ; ἢ μήχωνι, χαὶ σταφίδι, ἡ) μέλιτι, καὶ ῥοας οξείας χόκ- 
Φ ΄ , 8 Ὰ Ἵ τ 5.. 

χκοις. ξίναι δέ σον τὸ αὐτὸ μύμα καὶ οψον, “ 

83. Τοσαῦτα χαὶ τούτου χατακόψαντος οὐ μόνον τὰ 
27 5 - Ἁ 

προειρημένα, ἀλλὰ χαὶ ἡμᾶς, ἄλλος ἐπεισῆλϑε τὴν ματτύην 

Ὶ χομίξων. ὑπὲρ ἧς καὶ ζητήσεως γενομένης χαὶ τοῦ Θυλπιανοῦ 
εἰπόντος τὰ ἐκ τῶν ὀψαρτυτιχῶν Τλωσσῶν τοῦ προειρη-- 

’, γ Ἁ ΕΣ -Ὁ 

μένου ᾿Αρτεμιδώρου, Αἰμιλιανος Δωροϑέῳ ἔφη τῷ ᾿Αἴσχα- 
᾿ ᾿ , «ἀν 1 

λωνίτῃ συγγραμμα ἐκδεδοσϑαι ἐπιγραφόμενον “Περὶ “ντι- 
΄ ᾿ “ ᾿ - -"Ὕ 

φάγνους χαὶ περὶ τῆς παρὰ τοῖς νεωτέροις κωμικοῖς ματ-- 
ει - ΘῪ « - 

τύης᾽ ἣν Θετταλῶν φησιν͵ εἶἴναν εὕρημα, ἐπιχωριάσαι τε 
ΕῚ -ν 2 ᾽ὔ ᾿ Ἁ ΄ 7 ς 

χὰν ταῖς ἄϑηναις χατὰ τὴν ῆήιχεδόνων ἐπιχράτειαν. ὃμο- 
γε Α « " ΄Ἱ - γι 57 

θ63 λογοῦυνται δὲ οἱ Θετταλοὶ πολυτελέστατον τῶν [᾿λλήνων 
» ,᾿ ἐεῇ τ ͵ ͵ 

γεγενῆσθαι περί τὲ τὰς ἐσθῆτας καὶ τὴν δίαιταν" ὃπερ 

αὐτοῖς αἰτιον ἐγένετο χαὶ τοῦ χατὰ τῆς ᾿ἔλλάδος ἐπαγα- 
ἐὅ ᾿ ) . , ι ν᾿ 

γεν τοὺς Πέρσας, ἐζηλωκχκόσι τὴν τούτων τρυφὴν καὶ πο- 

λυτέλειαν. ἱστορεῖ δὲ περὶ τῆς πολυτελείας αὐτῶν χαὶ Κρα- 
«' “ ’ σιν ὦ π᾿ ἙΝ 

τῖνος ἐν τῇ ΠΙολιτείῳ αὐτῶν. ὠνομάσϑη δὲ ἡ ματτύη, ὡς 
. ε 39 δ ΑᾺ ] ᾽ὔ ’ » - ͵ -ῳ 

μὲν ὁ 4ϑηναῖος “ΙΠπολλόδωρος φησιν ἔν τῷ πρώτῳ τῶν 
2 ᾿ ᾿ -" -Ὁ-΄ εἰ , « 

“᾿τυμολογουμένων, ἀπὸ τοῦ μασᾶσϑαι, ὥσπερ "αἱ ἡ μα- 
"» στίχη, χαὶ τὰ μάλιστα χαὶ [ἡ μᾶζα: ἡμεῖς δὲ φαμὲν ἀπὸ 

Φ' 

τοῦ μάττειν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἢ μᾶζα αὐτὴ ὠνομάσϑη, καὶ ἡ 

λέγει ταῦτα οτη. Β, δὲ χρὴ ΛΒ. χρὴ δὲ ΡΥ. 
002 ς, ϑύμβοᾳ ΛΒ. ϑύμβραις ΡΥΠ.. γητίῳ ΑΒ. γηϑύῳ ΡΥ], 

κρομμίῳ Β.. ῥόας] δοΡιθοθαξαν ῥοᾶς. 

002 ἢ. νεωτέροις Α, μεστωτέροις ΒΡ, μεσωτέροις ].. κωκιχοῖς} 
κωμιχῆς Β. 

003 ἃ. ἐζηλωχόσι] ἐζηλοχότι (510) Ἐ. δὲ περὶ Β. Τιεσοθαίαν 
δὲ χαὶ περὶ, «Κραιῖνος  αΑΚριτίας ((ἈΒΔΌΒΟΠΙΙΒ. ἐν τῷ πρώτῳ] 

ἐν ἁ ἢ. καὶ τὰ μάλιστα καὶ οἷν, Ὁ δὲ Ειιβέλε!ίι4 Ρ. 751, 02. 
0035 Ὁ. ἡ μᾶζα αἀάϊαιε Βοιννοῖσν, ἀπὸ τοῦ! αὐτὸ τοῦ Β, 

ὠνομάοϑη οτὰ, Β, 

ΑΨΉΡΝΆΕΟ, [Ἐν 05 
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παρὰ Κυπρίοις καλουμένη μαγὶς. καὶ τὸ τρυφᾶν καϑ'᾽ 

ὑπερβολὴν ὑπερμαξᾶν. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν τὴν δημοτιχὴν. 
καὶ κοινὴν ταύτην τροφὴν τὴν ἐκ τῶν ἀλριτων. ̓ “μᾶξαν 

: 
ὠνόμαζον, καὶ μάττειν τὸ παρασχευάζειν αὐτήν. ὕστερον 
δὲ ποικίλλοντες τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν ἀκολάστως καὶ 
περιέργως, μικρὸν παραγαγόντες τοὔνομα τῆς μάζης, ματ- 
τύην ὠνόμαζον πᾶν τὸ πολυτελὲς ἔδεσμα, τὸ δὲ ματτυά- 
ζειν τὸ παρασχευάζειν αὐτὰ, εἴτε ἰχϑὺς. εἴῃ εἴτε ὄρνις εἴτε 
λάχανον εἴτε ἱερεῖον εἴτε πεμμάτιον. τοῦτο δὲ δῆλόν ἐστιν 
ἐξ οὐ χαὶ ὁ Ἀρτεμίδωρος παρέϑετο μαρτυρίου ᾿δλέξιδος. 
συνεμτρηναι γὰρ βουλόμενος ὁ ἄλεξις τὴν ἀκολασίαν τῆς 

παρασκεὺης τροσέϑηκε τὸ λέπεσθαι. ἔχει δ᾽ ἡ σύμπασα 
ἐκλογὴ οὕτως, οὖσα ἐκ τοῦ διεσχευασμένου δράματος, ὃ 
ἐπιγράφεται Δημήτριος 

Τ οὔνψον λαβοῦσαι τοῦτο τἀπεσταλμένον 
ὀχευάζετ᾽. εὐωχεῖσϑε, προπόσεις πίνετξ, 

ἀ λέπεσϑε, ματτυάζετε. 

τῷ δὲ λέπεσϑαι χρῶνται οἱ ϑηναῖοι ἐπ᾿ ἀσελγοῦς καὶ 
φορτικῆς δι᾿ ἀφροδισίων ἡδονῆς. 

84. Καὶ ὁ “Ἱρτεμίδωρος ἐν ταῖς ὀψαρτυτικαῖς ᾿ λώσ- 
σαις τὴν ματτύην ἀποφαίνει χοινὸν δίγαι. πάντων ὄγομα 

τῶν πολυτελῶν ἡδυσμάτων, γράφων οὕτως ., Εἴ τις τῆς 

ὄρνιϑος ματτύης. ἐσφάχϑω μὲν διὰ τοῦ στόματος εἰς τὴν 
κεραλη, ἢν. ἔστω δὲ ἕωλος, καϑάπερ ὁ πέρδιξ' ἐὰν δὲ ϑέλῃς, 
ὡς ἔχει τοῖς πτεροῖς ἐᾶν ᾿τετιλμένην. “ εἶτα τὸν τρύπον 

ε ἐκϑεὶς τῆς ἀρτύσεως καὶ τῆς ἑψήσεως ἐπιφέρει εὐθὺς πἸ 

Ο08 ο. εἴτε πεμμάτιον Δ. εἴτε Κι μμὕττιον Β. εἴτε μ᾽. «. μμύτ.- 
τιον 1,. εἴτε μύττιον ΡΥ͂, εἴτε σπερμώτιον Ο εἰ Επιδεέδεμίιβ. Ρ. 1752, 2. 

᾿Αρτεμίδωρος] ᾿Απολλόδωρος ΟΝ ΘΙ ἢ, μαρτυρίου ΑΒ. μαρ- 
τύριον ΡΨ, βουλόμενος τὴν ἀκολασίαν τῆς παρασκευῆς ὃ ἄλεξις 

προσέϑηκε Β, λέπεσϑαι λίπεοϑαι Ῥ. δ᾽ ἡ σύμπασα ΑΒΡΨΥ, 
δ᾽ σύμπασα ΒαΚΞ1]. δὲ σύμπασω Τ,. οὕτως αὐάτάϊ!ε δοῦν εἰ ἢ. 
ΝΥ. 2. εὐωχεῖσϑικι Β, προπόσεις ΔΌ οἐ Εδέαξῃιιβ. προπόσεε 1, 
προσόπεν (510) ἢ. 

Ο08 4. ἐνελγοῦς ἡ φορτιχὴς δι᾽ ἀφροδησίων Β. γλώσσαις Β. 
ΘΟΓΙΒοθαΐξιν 7 λώτταις γράφων οὐ τως ΟἿ). 5, ψι φησὶ ἰηἴρις 

Ρυδέ εἴ τες, Δ τὶς τῆς] ἔστι καί τις δοιν οἰ σἢ, ϑέλης) θέλοις Ῥ, 
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γομάδα παχεῖαν ἕψε χαὶ νεοσσοὺς τῶν ἡδὴ χοχκυζόντων, 
ἐὰν ϑέλῃης παρὰ πότον χρῆσϑαι. εἶτ᾽ ἐξελὼν τὰ λάχανα 
ἑἰς τρυβλίον καὶ τὴς ὄρνιϑος τῶν χρεῶν ἐπιϑεὶς παρατί- 
ὅϑει" τοῦ ϑέρους ἀντὶ τοὺ ὄξους τῆς ὄμφακος ἐμβαλὼν 
εἰς τὸν ζωμὸν ὡς ἔχει τοὺς βότρυς " ἐπειδὰν δὲ ἑφϑὴ γέ- 
γηται, ἔξελε μετὰ τοῦ βοτρυδίου πρὸ τοῦ τὸ γίγαρτον 
ἐξαφεῖναι, εἶθ᾿ οὕτως τὸ λάχανον κατάϑρυπτε. οὗτος ματ- 

τύης ἐν τοῖς ἡδίστοις."" ὅτι μὲν οὖν χοιγὸν ἣν τοὔνομα 

Ε τῶν πολυτελεστάτων ἐδεσμάτων φανερόν" ὅτι δὲ καὶ ὃ 

τρόπος τῆς τοιαύτης εὐωχίας ὁμοίως ἐλέγετο Φιλήμων 
φησὶν ἐν ““ρπαζομένῳ 

Τυμνῷ φυλακὴν ἐπίταττε, καὶ διὰ τριῶν 
ποτηρίων μὲ ματτύης εὐφραινέτω. 

χαὶ ἐν “νδροφόνῳ 
Πιεῖν τις ἡμῖν ἐγχεάτω χαὶ ματτύην 
ποιεῖτε ϑᾶττον. 

'Ἄλεξις δ᾽ ἐν Πυραύνῳ ἀμφιβόλως. εἴρηχεν 
-66ά Ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὰν ἀσχολουμένους λάβω, 

ἀνέχραγον Οὐ δώσει τις ἡμῖν ματτύην: 
ὥσπερ ἂν εἰ τὸ δεῖπνον ἔλεγεν. πιϑανὸν δὲ καὶ ἰδίως ἐπὶ 

τῶν ἐδεσμάτων ἀναφέρειν. Ῥῆήάχων δ᾽ ὁ Σικυώνιος τῶν 
μὲν χατὰ “Ἵπολλόδωρον τὸν Καρύστιον κωμῳδιοποιῶν εἷς 
ἐστι χαὶ αὐτὸς, οὐκ ἐδίδαξε δ᾽ ᾿᾿ϑήνησι τὰς χωμῳδίας 

τὰς ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν “Ἵλεξανδρείᾳ. ἦν δ᾽ ἀ); γαϑὸς ποιητὴς 

εἴ τις ἄλλος τῶν μετὰ τοὺς ἑπτά" διόπερ ὁ γραμματικὸς 
ν “ριστοφάνης ἐσπούδασε συσχολάσαιν αὐτῷ νέος ὦν. ἐποίησε 

δὲ χαὶ οὗτος ἐν δράματι ᾿Δγνοίῳ ταυτὶ 
“ἴδιον οὐδέν ἐστί μοι τῆς ματτίης. 

τοῦτ᾽ εἴτε πρῶτοι Μίαχεδόνες τοῖς ᾿Αἰττιχοῖς 

008 6. παχεῖαν) πηχεῖαν Β., ἐὰν ϑέλης ΑΒ. ἐὰν δὲ ϑέλης ΨΤῚ. 

λάχανον] λάγανον Β. οὗτος ΑΒ, οὕτως ΡΥΪ,. ματτύης 

] Ἀ. ματτύοις ΒΡΥῚ,, 
00 ἢ, ἐν “Φρπαζομένῳ] Ῥ. 301. ἐπίταττε] ἐπιταττέτω ἢ 

εὐφραινέτο (510) 1.. εὐφραίνετο ΟἀΒΔΏΡΟΠΙΙ5. ἐμφαινέτω Δ, ἐμφαίνετο Ῥ, 
ἐν ᾿Ανδροφόνῳ] Ὁ. 8300. ἄλεξις τυράννῳ ΒΒ. , 

004 ἃ. Καρύστιον] καρύμον Ἐ.. κωμῳδιοποιῶν Ἀ. κωμῳδιοποιὸν 
Β. χωμῳδοποιὼῶν ῬΥΨῚ,. ἀλεξανδοείᾳ ΒΒ, Βονιθοθαξυν ᾿Δ4λεξανδρείῃ. 

ἄλλος] ἄλλο ἢ. 

05 
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κατέδειξαν ἡμῖν εἴτε πάντες οὗ ϑὸὺὲ ὃ 
οὐχ οἶδα πλήν γ᾽ ὅτε μουσιχωτάτου. τινός. 

85. Ὅτι δὲ ὕστατον καὶ ἐπὶ πᾶσιν εἰσεφέρετο Νιχό- 
στρατός φησιν ἐν ᾿“πελαυνομένῳ. μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὁ διη- 
γούμενος ὡς λαμπρὰν καὶ εὔτακτον παρεσχεύασεν. εὐωχίαν" 
προδιηγησάμενός τὲ οἷον ἣν τὸ ἄριστον καὶ τὸ δεῖπνον 

ς χαὶ τρίτης μνησϑεὶς παραϑέσεως ἐπιφέρει. 
εὐ γ᾽, ἄνδρες, εὖ σφόδρ᾽" ἀλλὰ μὴν τῇ ματτύῃ. 
οὕτω διαϑήσω τὰ μετὰ ταῦϑ' ὡστ᾽ οἴομαι 
οὐδ᾽ αἰτὸν ἡμῖν τοῦτον Κ περαίας ἦ ν᾿ 

καὶ ἐν Μίᾶαγείρῳ 

Θρῖον δὲ χαὶ χκάνδαυλον, ἢ τούτων τὶ τῶν 
εἰς ματτύην, οὐδέτερον εἰδὲ πώποτε. 

ἄλλος δέ τίς φησι 
Περιφέρειν ᾿ματτύην καὶ ποδάριον 

ᾷ “αὶ γαστρίον ταχερόν τι καὶ μήτρας ἴσως. 

Διονύσιος δ᾽ ἐν ᾿Ἀχοντιζομένῳ᾽ μάγειρος δέ ἐστιν ὃ λέγων 
Ὥστ᾽ ἑνίοτ᾽ ὧν τούτοισι ποιῶν ματτύην, 
σπεύδων δμ᾽ εἰσήνεγ χα διαμαρτὼν. μίαν 
ἄχων περιφορὰν τῶν γεχρῶν ὡς τὸν δοῦν: 

Φιλήμων ἐν “Π]τωχῇ 

᾿Εξὸν ἀποσάττεσϑαι δι᾿ ὅλην τὴν ἡμέραν, 
ποιοῦντα καὶ διδόντα ματτύας ἐχεῖ, 

6 Μόλπις δ᾽ ὁ «Ἱάκων τὰ παρὰ τοῖς “Σπαρτιάταις ἐπαίκλεια, 

ὃ σημιαίνει τὰς ἐπιδειπνίδας, ματτύας φησὶ λέγεσθαι παρὰ 

τοῖς ἄλλοις. ὁ δὲ πυνιχὸς Μένιππος. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
᾿Αρχεσιλάῳ γράφει οὕτως ., Πότος ἣν ἐπιχωμασάντων. τι- 

γῶν καὶ ματτύην ἐχέλευσεν εἰσφέρειν Αἄάκαινά τις" καὶ 

004 ". Υ͂. 3. κατέδειξαν 1.. χατεδίδαξαν ΑΒΌΡΨΥ, Ψν, 4. πλήν 

γ ὅτι ϑδοῆν οἶσῃν Τὐργὶ πλὴν ἔστι γε. 
0θ4 ο. Ψ. 1. Εὖ γ᾽ σαβαυθοπιβ. 1ἰθτὶ εὖ γε τ΄. ΔΙαγείρῳ] 

μαγείρῳ δὲ Β. κάνδαυλον Βομννεῖσῃ. 1 σοναΐαν κάνδυλον, 

καὶ ποδάριον ΜΟΙ κΚίὰ5 δὰ Μέοπαπάνμηιν ἡ. 181. Αθογὰξ χωὶν 

6064 ἃ. Πίοηνϑιῖ νυ. 1. ὥστ᾽ Δ. ὥστ᾽ ὧν ῬΨΠ.. τούτοισι Ψ]}.. 

τούτου τοῖσι Δ. τουτούτοσι Β. τούτου τὸ σι Ρ. Φιλήμων Ῥ.577. 

διε. ΡΝΙ. δ᾽. Α, Διόλπις) Οοπῖ, ΤΨ΄. Ρ. 140 ὁ. 

004 ο. ἐπαίκλεια] ἐπέκλεια Β. ἐπαίκλια ΟἸπέον νουβαβ, ἐπάϊκλα 40, 

ὃ οὔ, ἢ. ἐπιγραφομένῳ ὁπ, Β. γράφει οὕτως 0". Β, 
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Ε ᾿ Υ ᾿ )ὴ27 ᾿ ᾿ 3 ᾿ 4 

εὐϑέως περιεφέρετο περδίχια ὀλίγα χαὶ γχηνία ὀπτὰ χαὶ 
΄ Π ν ἱ -- “- 2 

τρυφὴ πλακουντων."“ τὸ δὲ τοιοῦτον δεῖπνον οἱ μὲν 41τ- 
Η͂ [2 - “-- 

τιχοὶ προσηγόρευον ἐπιδόρπισμα, οἱ δὲ Δωριεῖς ἐπάϊκλον, 
-ν 3 ») 5.5 ε ΄ « -᾿ νος Ὁ 

ἔτων ὃ ἄλλων Πλλήνων οἱ πλεῖστοι ἐπίδειπνα. 
Τοσούτων καὶ περὶ τῆς ματτύης λεχϑέντων ἔδοξεν 

2 ᾿ Η ι ε 3 ΕΣ ’΄ Β΄ . 

ἀπιέναι" καὶ γὰρ ἑσπέρα ἣν ηδη. διελυϑήμεν οὖν ουτως. 

4ὉΣ φησὶ δαάϊε ροβέ πότος ἦν, χηνία 1 χήνεια Ὁ, τρύφη (ο- 

ταῦϑ. τρυφὴ ΡΥΙ,. ἐπάϊχλον Ο, ἔπαικλον ΡΥΎΠ,, 
004 ἢ, ματτύης] ματτύας Β. Θυοα πέρ διελύϑημεν 1Θρ 6 08- 

ἰὰν χαὸ ἀοΙου δαοίοσο Β. διελύϑημεν)] διεληλύθαμεν Β, 
οὖν δά, ΔΒ. οπι, ΡΥ]. 
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θ66ὅ ΕἸ μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος 

᾿Αντήνορός τε τοῦ Φρυγὸς δοίη ϑεὸς, 
κατὰ τὸν πάνσοφον Εὐριπίδην. ἑταῖρε Τιμόχρατες, οὐχ ἂν 
δυναίμην ἀπομνημονεύειν ἔτι σοι τῶν πολλάκις λεχϑέντων 
ἐν τοῖς περισπουδάστοις τούτοις συμποσίοις, διά τὲ τὴν 

ποικιλίαν χαὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν ἀεὶ χαινῶς προσευρισχο- 
μένων. καὶ γὰρ καὶ περὶ τάξεως τῶν περιςρορῶν πολλάκις 

ν» ἐλέχϑη καὶ περὶ τῶν μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπιτελουμένων, ἅπερ 
χαὺ μόλις ἀναπεμπάζξομαι, εἰπόντος τινὸς τῶν ἑταίρων τὰ 
ἐκ τῶν “ακώνων Πλάτωνος ἰαμβεῖα 

“Ἄνδρες δεδειπγήκασιν ἤδη σχεδὸν ἅπαντες. εὖ γε" 
τί οὐ τρέχων σὺ τὰς τραπέζας ἐχφέρεις; ἐγὼ δὲ 
λίτρον παραχέων ἔρχομαι. κἀγὼ δὲ παραχορήσων" 
σπονδὰς δ᾽ ἔπειτα παραχέας τὸν χότταβον παροίσω" 

ς 5 τῇ παιδὶ τοὺς αὐλοὺς ἐχρὴν ἤδη προχείρους εἶναι 
χαὶ προσαγαφυσᾶν. τὸ μύρον ἤδη παράχεον βαδίζων 
Αἰγύπτιον, κατ᾽ ἴρινον" στέφανον δ᾽ ἔπειϑ'᾽ ἑκάστῳ 
δώσω φέρων τῶν ξυμποτῶν. νεοχρᾶτά τις ποιείτω. 
χαὶ δὴ χέχραται. τὸν λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς εἶπε. 

ἃ [0 σπονδὴ μὲν ἤδη γέγονε καὶ πίνοντές εἰσι πόρρω" 

θ0ὃ ἃ. μέλος] μέλι Βανποβίαβ. διά τε] διά γε Β, 
605 ν. Ψ. 1. “νδρες] ἄνδρες ΡΥ͂Τ,. Υ. 2. σὺ οπι. ΒΡ, 

ΟΥ,, 8, λέερον] λουτρὸν ἃιιῦ νίπτρον ΟΑβαιθομιδ. λουτρὸν ΔΙ ΘΟαΠΙρΡ 8, 
ω 

παραχέον Ῥ, ἔρχομαι ἩΓΠΙΔπηὰ5 46 πιδέρῖβ ν, 170, [ἰδ τὶ 
εἰσέρχομαι. νίπτρον παρέχων εἰσέρχομαι ἸΔοΟΡ 5115. Ὁ. 940. παράκο-- 

ρήσω ΗδΙΠιδηπιι8. 

ΟΘὉ ο. Υ. ὃ. προχείρους] πρὸ χειρὸς ἀιπθ᾽ταπίον ΜΟΙ ποἸκίτι. 

και 

Ὑ. 7. κάτ κατ᾽ Ρ. Μ΄, 8. δώσω] δώρῳ ΒΒ, ξυμποτῶν) συμ-- 
ποτῶν Β. νεοχρᾶνα 1 δουθοθδίαν νεόχρατα. Υ. 9. ἐπιτιϑεὶς 

εἶπε] ἐπιτίϑησιν ἡ παῖς ᾿]πιΒ οἷα ἰὼ Τα Ρἢ Βνῖονν νο], ΧΙΝ, Ρ. 88. 

06 ἃ. Υ΄. 10. σπονδὴ μὲν δον οἰ ἢ. σπονδὴ μὲ Α. ποῦ δήμε ΡΥ͂ΤΩ, 
πίνοντές εἰσι ῬοΥΒΟμι5. ἢ ΜΠ ΒΟΘ δὴ, ν. 247, Τοσορδάιν πένον-- 
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χαὶ σχόλιον ἧσται, κότταβος δ᾽ ἐξοίχεταιε ϑύραζε. 
αὐλοὺς δ᾽ ἔχουσά τις κορίσχη Καρικὸν μέλος τι 
μελίζεται τοῖς συμπόταις" κἄλλην τρίγωνον εἶδον 

ἔχουσαν, εἰτ᾽ ἢδεν πρὸς αὐτὸ μέλος ᾿]ωνιχόν τι. 

Ὡ, Μετὰ ταῦτ᾽ οἶμαι καὶ περὶ χοττάβων ζήτησις ἦν 

καὶ τῶν ἀποχοτταβιζόντων. οὖς οἰηϑείς τις τῶν παρόντων 
ἰατρῶν εἶναι τούτων, οἱ ἀπὸ βαλανείου χαϑάρσεως ἕνεχα 
τοῦ στομάχου πίνοντες ἄμυστιν ἀποβλύζουσιν, ἔφη οὐκ 
εἶναι παλαιὰν ταύτην παράδοσιν, οὐδὲ εἰδέναι τινὰ τῶν 
ἀρχαίων ταύτῃ τῇ καϑάρσει χρησάμενον. δι᾿ ὁ καὶ ᾽Ἔρα- 
σίστρατον τὸν ᾿Ιουλιήτην ἐν τῇ περὶ τῶν χαϑόλου πραγμα- 
τείᾳῳ ἐπιτιμᾶν τοῖς τοῦτο ποιοῖσι, βλαπτιχὸν ὀφϑαλμῶν 
τὸ ἐπιχείρημα δειχνύων χαὶ τῆς χάτω χοιλίᾳς ἐπισχετικόν. 
πρὸς ὃν Θυλπιανὸς ἔφη 

Ορσ᾽ ᾿ΑΙσχληπιάδη, καλέει χρείων σε Χαρωνεύς. 

οὐ γὰρ καχῶς τινι τῶν ἑταίρων ἡμῶν ἐλέχϑη τὸ Ἵ μὴ 
ἰατροὶ ἦσαν; οὐδὲν ὧν ἦν τῶν γραμματικῶν μωρύτερον. 
τίς γὰρ ἡμῶν οὐχ οἷδεν ὅτι οὐκ ην οὗτος ὁ ἀποχυττα- 
βισμὸς ἀρχαῖος: εἰ μή “τί σὺ χαὶ τοὺς “Ἱμειψίου ἀποβλί- 
ζειν ὑπολαμβάνεις. ἑἐπεὺ οὖν ἄπειρος εἶ τῆς τοιαύτης ϑεω- 

οἰας, μάϑε παρ᾽ ἐμοῦ ὅτι πρῶτον μὲν ἡ τῶν κοττάβων 

εὕρεσις Σικελική ἐστε παιδιὰ, ταύτην πρώτων εὑρόντων 
“ἰχελῶν, ὡς Κριτίας φησὶν ὁ Καλλαίσχρου ἐν τοῖς ἐλε- 
γείοις διὰ τούτων 

Κότταβος ἐκ Σιχελῆς ἔστε χϑονὸς ἐχπρεπὲς ἔργον, 

ὃν σχοπὸν ἐς λατάγων τόξα καϑιστάμεϑα. 

τες ἤδη. Ψ. 11. σκόλιον] δου θοθαξαι σκολιὸν, γ1. τὸ αὐ: 

ἀτάϊε ἩδΙμ Δ ηπιι5. Ψν. 13. συμπόταις ΑΒΡ. ουμπόταισι ὝΤ,. 
κὄλλην ϑομυνοῖσι, καλὴν ΡΥΤ,. ἄλλην ΟΑΒΔΌΒΟΠιΙ8. Ὑ. 14. εἴτ᾽ 

ἡ δὲν ΒΒ εἰρη. εἰτηδὲ Α. ἥτ᾽ ἦδε ΡΎΤ,, το παὰ. 1.. οπι. ΡΥ. 

008 6. ἀποβλύζουσιν] ἀποκλυΐζουοιν 6. δι᾿ ὃ ΑΔ. διὸ ΡΥ]. 

Ο0θ ἃ. ἔφη οπι. Β. Ὅρα Π|αά, δ, 204. υὐἱ χρείων .4γα- 

μέμνων. καλέει} βαλέει Β. ἀλέει Ῥ. χαχῶς] κακῷ Β. 

Οὐ νυ. Π)6ὲ οοἐζαθο πιυϊία ὁχ ἢοο Ιοοὺ μϑεϊξα βοιο 8 δ Αν]- 
Βίορβαηῖθ Ρδο, 1248. ᾿πβουαϊε Νπιβιινι5. πρώτων ΛΟ 6( 5080], Αἵ. 

πρῶτον ΡΥ], Οὐδ ὙΘΥβ5. ἀἰξα!ξς 1. ν, 28 ». Ῥυίογθηι ἐὰπ- 

ἔὰμπὶ Ροϑιϊξ 8010]. Αν.. ἐς λατάγων 28. ἐς λαταγῶν Β4511, 10. ἐκ 
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Διχαίαρχος δ᾽ ὁ Μεσσήνιος, “Αριστοτέλους. μαϑητὴς, ἐν 
τῷ περὶ ᾿Ἵλκαίου χαὶ τὴν λατάγην φησὶν εἶναι Σικελιχὸν 
ὄνομα. ἢ ατάγη δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑπολειπόμενον ἀπὸ 'τοῦ ἐχπο- 
ϑέντος ποτηρίου ὑγρὸν, ὃ συνεστραμμένῃ τῇ χειρὶ ἄνωϑεν 

ἐρρίπτουν οἱ παίζοντες εἰς τὸ χοτταβεῖον. Κλείταρχος ἣ 

ἐν τῇ περὶ ]λωσσῶν πραγματείᾳ λατάγην Θεσσαλοὺς χαὶ 
Ῥοδίους τὸν ἀπὸ τῶν ποτηρίων χότταβον λέγειν. 

8. Κότταβος δ᾽ ἐχαλεῖτο καὶ τὸ τιϑέμενον ἀϑλον τοῖς 
γιχῶσιν ἐν τῷ πότῳ, ὡς Εὐριπίδης παρίστησιν ἐν Οἰγεῖ 
λέγων οὕτως 

Πυκνοῖς δ᾽ ἔβαλλον Βαχχίου τοξεύμασι 

κάρα γέροντος" τὸν βαλόντα δὲ στέφειν 
ἐγὼ κο ἡμόνν ἀϑλα κοττάβων διδούς. 

ἐχαλεῖτο δὲ χότταβος χαὶ τὸ ἄγγος εἰς ὃ ἔβαλλον τὰς 

λάταγας, ὡς Κρατῖνος ἐν γεμέσει δείχνυσι. Πλάτων δ᾽ ἐν 

Δᾶιὶ καχκουμένῳ παιδιᾶς εἶδος παροίνιον τὸν κότταβον εἶναι 
ἀποδίδωσιν, ἐν ἡ ἐξίσταντο χαὶ τῶν σχευαρίων οἱ δυσχυ- 
βοῦντες. λέγει δ᾽ οὕτως. 

Πρὸς χότταβον παίξειν » ἕως ἂν σχῷν ἐγὼ 

τὸ δεῖπνον ἔνδον σχευάσω, πάνυ βούλομαι. 

λαταγῶν ΒΡΥ͂. Δικαίαρχος δ᾽ 561.01. Ατ, δ᾽ οπι, ΒΡΥΙ,. 

ΔΊΙεσσήνιος] μεσήνιος ΑΒ οὲ 560]. Αγ. μιλήσιος ΡΥ. τὴν λατά- 
γ7η»} τὴν λάταγα 5680]. Αγ. Τάδπι οπι. φησὶν. 

θ60 ο. ἀπὸ τοῦ] ἐκ τοῦ 5610]. ΑΤ, οἱ παίζοντες Ῥοδέ χοττα- 
βείον Ῥοβυϊέ Β. κοτταβεῖον ΒΡΥ͂],. χκοττάβιον Ο δὲ βοδοϊ, Ατὶ 

κλείταρχος ἐν τῷ περὶ Β, Τλωσσῶν)] ϑουθοθδίαν 1 ́λωττῶν. 
ἐχαλεῖτο καὶ Ὁ οἱ β6}0], Ατσ, καὶ οι, ΡΥ͂!,. ἀϑλον ααᾷ, ΡΙ, οὲ 

5080]. ΑΥν,, ομ. Υ. λέγων οὕτως οπι. Β. Ὑ. 1. Δακχίου ΝΊ,. 

βαχκχείου ΑΒΟΡ. ΜΝ. 2. βαλόντα) 110}1 βάλλοντα. Υ. 8. ἐγὼ 

᾿τετάγμην) δου! οθαΐαν ἐγὼ τετάγμην. κοττάβων) κότταβον 1)816- 
σαΠΙΡ᾽ὰ5. δὲ (βδυθοηι5. 

ΘΟ ἃ. ἄγγος] ἄνος 6. ἔβαλλον] ἔβαλον Β, ἐνέβαλλον 500]. 

Ατσὶ ἴῃ οὐϊέίοπο ΑἸα μὰ. τὰς λάταγας) τὰς λατώγας Ὑ],. τοὺς λα-- 

τάγας Ῥὶ τοὺς λάταγας 5080]. Αγ. Κρατῖνος] Ὑά Ρ. 667 ἢ. 
Ροϑέ δείχνυσι 5080]. Α΄. ἀἀᾶϊε ὅτι δὲ χαὶ χαλχοῦν ἦν ὔπολις ἐν Βάπταις 

λέγει »»»Χαλχῷ περὶ κοττάβῳ.“ κακουμένῳ 1 χαλουμένω Βὶ οἵ 5080], 

Αὐ. εἶδος ὙΠ, δὲ βὸῇο]. ΑΓ. οἷνος ΔΒΡ. τὸν χύτταβον τὸν 

ΟΠι. 56}0]. ΑΥ΄ δυοκυβοῦντες διαχυβεύοντες Βοῖνοὸ]. ΑΤ΄ λέγει 
» Ὁ 

δ΄ οὕτως ομι. Β. ΡΙαίοιῖβ υθ 515. οπὶ, Ὁ δὲ 560]. Αυ- 
ΝΟ 1. πρὸς κότταβον)] φησὶ ααὰ. Β. Ψ, 2. τὸ δεῖπνον ὃν ἐσκευάσω 
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Β. ἀλλ᾽ ἃ νόμος ἔστ᾽ ; 4. ἀλλ᾽ εἰς ϑυείαν παιστέον. 
φέρε τὴν ϑυείαν, αἷρ᾽ ὕδωρ, ποτήρια ᾿ 

ε δ παράϑετε. Β. παίζωμεν δὲ περὶ φιλημάτων. 
ΓΞ ᾿ ὴ «4. ἀγεννῶς οὐκ ἐῶ 
παίζειν. τέϑεμαι κοττάβειω σφῷν ἐγὼ, 

τασδὶ τὲ τὰς χρηπῖδας, ἃς αὐτὴ φορεῖ, 

χαὶ τὸν χότυλον τὸν σόν. ΡΒ. βαβαιάξ" οὑτοσὲ 
10 μείζων ἀγὼν τῆς ᾿Ισϑμιάδος ἐπέρχεται. 
Ὰ4. ᾿Εχάλουν δὲ χαὶ χαταχτούς τινας χοττάβους. ἔστι 

δὲ λυχνία ἀναγόμενα πάλιν τὲ συμπίπτοντα. Εὔβουλος 
Βελ λεροφόντῃ 

Τὶς ἂν λάβοιτο τοῦ σχέλους ,ἀδῦθέ μου. 
ἔ ἄνω γὰρ ὥσπερ χοττάβειον αἴρομαι. 
᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿“φροδίτης 1 ναῖς 

Τονδὶ λέγω, σὺ δ᾽ οὐ συνίης. κότταβος ἡ 
τὸ λυχνίον ἐστί. πρόσεχε τὸν νοῦν. ὠὰ μὲν 
χαὶ πέμμα καὶ τρύγημα νιχητηρίον. 
Β. περὶ τοῦ; γελοῖον. χοτταβιεῖτε τίνα τρόπον: 

ΒΡ δὲ, αὐ οοηίϊοῖο, Α, τὸ δεῖπνον ἐσχευάσω Ὑ]Π,.. ἔνδον τὸ δεῖ- 

πνοὸν σχευάσω ᾿ΔΟΟΌΒ᾽5. Ρ. 900, Ψ. 3, ἀλλ᾽ ἃ νόμος ἔστ᾽; 
ἀλλ᾽ εἰς Ἡογπιδηηπ8 ἀρ Νοϊποκίαπη τ. 73. ἀλλ᾽ ἄνεμος ἐστάλεις 
(ἐστάλλεις Ἀ. ἐσταλεὶς Ρ) Ὑ1.. ϑυείαν Ψ. ϑυΐαν ΡἈΠ.. παιοτέον 

Ἡυπιαπηι5. παῖς τεὸν ΑΌΡΥΨ, παῖς ϑεὸν 1. ν. 4. ϑυείαν Υ, 

ϑυΐαν ΡΪ,. 

000 6. Ψ. 0. Ππάϊοᾶνι Ἰάοιη8Τη, Ψν. 7. τὠϑεμαι] τίϑεμαι δὲ 
ὅοἶννν οἸ Ρ ἢ, χοττάβεια Ἀ. κοττύβια ΡΥΠ,. Υ΄. 8. τασδί τε ΕἸπι5- 
Ἰοΐα5 δᾶ Αοβαάτη. ν. 108. ἴῃ Αποίαγο, τασδέ γε ΡΥ. τὰς δέ γε Β. 

ν. 9. τὸν κότυλον] τὸ κότυλον Β. οὑτοσὶ μείζων (ΑΒΔΌΡΟΠΙΙΒ. 

οὗτοι ἵμιζωνι Δ. οὗ τοῖσι μόζωνι (510) Ῥ. οὐτοῖσι ( οὗτοῖσι 1.) μείζων 

ΨΙ. Ψ. 10. ἀγὼν τῆς Οαϑαυθοπαβ, ΕἸθν1 ἀγωνιστὴς. κατα-- 

«τούς τινάς κοττάβους] ἐλέγοντο δέ τινες καταχτοὺὶ κότταβοι. ἦν δὲ λύχνιον 

ἀγόμενον πάλιν τὲ συμπῖπτον --- Β00]. ΔΙ, χάτωϑέ μοι] κάτω 

ϑέμενος Β. κάτω ϑέμενοι Ῥ. 

Ο00 ἢ κοττάβειον] χοττάβιον Β, ν΄. 1. Τονδὲ ϑομννεῖρα. 

τονδεὶὲ Α. τὸν δεῖ Β. τὸν δὴ ΡΤ... Τοίαμη. νόγϑαπι οπι- Ὁ. 
συνίης Ψ|Π.. συνίεις Ῥ, συνιεὶς ΛΒ. Μ΄. 2. λυχνίον 6Χ ἴος 1000 πι6- 

ΠΟΤ ΑΥΤ ΑἸ ΠῚ ΟἾ 1115. ν. 2. καὶ πέμμα καὶ τρώγημα ΟΔΒΔΌΒΡΟΠΙΒ 

σοΟΠρανᾶίο ν, 007 ἃ. ΓΙΡΥῚ πέντε, ὠὰ μὲν πέντε νιχητήριον κο- 

ταβιῇ: τίνα τρύπον Ὁ. 
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4 “ «“ [4] ΕΒ ᾿ 

5.4. ἐγὼ διδάξω χαϑ᾽ ον. ος ἂν τὸν κότταβον 
ἀφεὶς ἐπὶ τὴν πλάστιγγα ποιήσῃ πεσεῖν 

, ͵ -» 

8. πλαστιγγα ποίαν; τοῦτο τοὐπιχείμενον 
ἄνω τὸ μιχρὸν, τὸ πιναχίσχιον λέγεις; ᾿ 

᾿ ᾿ - ς 5. 
667 «“4΄. τοῦτ᾽ ἐστὶ πλάστιγξ. --- οὗτος ὁ κρατῶν γίγνεται. 

- Γ ΕΣ ᾿, ὠ 3 ᾽ν , ͵7 

10. 8. πὼς δ᾽ εἴσεταί τις τοῦτ᾽: Α(. ἐὰν ϑίγῃ μόνον 
αὐτῆς, ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται καὶ ψόφος 

᾿ , , ᾿ - -" Γ 

ἔσται πανυ πολύς. Β. πρὸς ϑεῶν, τῷ χοτταβῳ 
Η͂ ᾽, «“ , 

πρόσεστι καὶ άνης τις ὥσπερ οἰχέτης; 
3 δὰ ᾿ 

καὶ μὲτ Ολίγα 
,- - ῃ . 

Ὁ, δεῖ λαθὼν τὸ ποτήριον δεῖξον νόμῳ. 
“ Ἶ 

15 .4. αὐλητιχῶς δεῖ καρχινοῦν τοὺς δαχτύλους, 
οἶνόν τὲ μιχρὸν ἐγχέαι χαὶ μὴ πολύν" 

» ἔπειτ᾽ ἀφήσεις. "ἢ. τίνα τρόπον; ΑἹ. δεῦρο βλέπε." 
τοιοῦτον. 3, ὦ Πόσειδον, ὡς ὑψοῦ σφόδρα. 

« “ ἃ ι ν «4. οὕτω ποιήσεις. Β΄. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν σφενδόνῃ 
950 οὐκ ἂν ἐφικοίμην αὐτόσ᾽. “41. ἀλλὰ μάνϑανε. 

- ι ν ἔμ ιν ΕἸ ᾿ 

ὅ. ᾿“γκυλοῦντα γὰρ δεῖ σφοῦρα τὴν χεῖρα ευρύϑμως 
; " ὠ , ᾿ [4 

πέμπειν τὸν χότταβον, ὡς Δικαίαρχός φησι, καὶ Πλάτων 
Ε] -Ὁ ᾿ -Ὁ- ,ὔ - ἢ 

δ᾽ ἐν τῷ Δ4ὼ τῷ καχουμένῳ" παραχελεύεται δέ τις τῷ 
« - ν Ὶ ν᾽, Ὶ - ΄ "ω 

Πραχλεῖ μὴ σχληρὰν ἔχειν τὴν χεῖρα μέλλοντι κοτταβίζειν. 

ὁ ἐχάλουν δ᾽ ἀπ᾽ ἀγχύλης τὴν τοῦ χοττάβου πρόεσιν διὰ 
τὸ ἀπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τοῖς ἀποχοτταβισμοῖς. 

ν᾽. ὃ. -- 13. δεέυϊε ΧΙ, Ρ. 487 ἃ, Υ, ὅ. διδάξω] ἐπιδείξω 

487, χαϑ᾽ ὃν. ὃς δοιινοῖραῃ, Τὶ χαϑ᾽ ὅσον, ὧν «τὸ» αὐ-- 
τὸν Β. Υ, 6. ἀφεὶς] ἀφῇς Ὁ, ποιήση πεσεῖν πλάστιγγα τι Ὀ. 185 

ΟἸἰϑϑὰ ΘΧ βΒομο]ϊαβές Ἰμιοίαηϊ βιρρ!οία βυηῖ: υἱὰρ δά 487, 
Ν. 8. τὸ πινακίσκιον ΑΒΟ, τὸ οι. ΡΥ], 

007 ἃ. Υ. 9. πλάστιγξ] πλάστεν πλάστιγξ Β. πλάστην πλάστιγξ Ὁ, 
γίγνεται δου] οθαξιν γίνεται. τοῦτ᾽; ἐὰν 487. τοῦϊο ἂν 

ΑΒΟ. τοῦτό γ᾽ ἀν Ψ|,. τοῦτο ἀντέχη μόνον Ῥ. ϑίγη ἸΔΟΟΌΒ115. 

],οροθαΐαν τύχη. ν. 12. ἔσται ἔσται καὶ Ῥ. ΑΚ ΡΝ 

δεῖ -- αὐλητικῶς οὁπι. Ὁ, γε δειῦδες δ ΡΆλ. ᾿ς 10. 

ἐγχέαι) ἐγχέας ΒΒ, 

6007 ". Κ΄. 18. ὦ οπν. ΒΡ. ὑψοῦ (οναῦθ οἕ Ῥογβοπιιβ. 6 Ρο- 

Ρβαίυν ὕψους. Ν. 20. αὐτόσ᾽ Ψ1,. αὐτόσε ΑΒ. αὐτό γε Ο. αὐτὸς Ρ, 
ἀγκυλοῦντα γὰρ ΛΟ. γὰρ οπι. ΡΥ. χεῖρα ΔΟΡ. χεῖρ Ν}.. 

καχουμένῳ)] καλουμένῳ 1}. τῷ “Πρωκλεῖ ῬῚ.. τῷ οἷν. Υ, 
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οἱ δὲ ποτηρίου εἶδος τὴν ἀγχύλην φασί. Βακχχυλίδης ἐν 
᾿Ερωτικοῖς 

Εὖτε τὴν ἀπ᾿ ἀγκύλης ἵησι τοῖσδε τοῖς νεαγίαιο, 
λευχὸν ἀντείνασα πῆχυν. 

καὶ «Αἰσχύλος δ᾽ ἐν ᾿Οστολόγοις ἀγκυλητοὺς λέγει κοττά- 
βους διὰ τούτων ' 

Εὐρύμαχος οὐχ ἄλλος οὐδὲν ἥσσογνας 
ὕβριζ᾽ ὑβρισμοὺς οὐχ ἐναισίους ἐμοί. 

ἢν μὲν γὰρ αὐτῷ χότταβος ἀεὶ τοὐμὸν κάρα 
τοῦ δ᾽ ἀϊκυλητη χοσσάβιός ἐστε σκοπὸς 

ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 
ὅτι δὲ ἀϑλον προῦΐκε εἰτὸ τῷ εὺ προεμένῳ τὸν χότταβον 
προείρηχε μὲν χαὶ ὁ ᾿Αντιφάνης" ὠὰ γάρ ἐστι χαὶ πειι- 
μάτια χαὶ τραγήματα. ὁμοίως δὲ διεξέρχονται Κηφισόδω- 

ρος ἐν Τροφωνίῳ χαὶ Καλλίας ἢ Διοκλῆς ἐν Κύκχλωψι χαὶ 
Εὔπολις ᾿Ερμιππῦς τε ἔν τοῖς ᾿Ιάμβοις. τὸ δὲ χαλ οὔμεγνον 

χκαταχτὸν κοττάβιον τοιοῦτον ἐστί: λυχνίον ἐστὶν ὑψηλὸν, 
ἔχον τὸν μάνην καλούμενον, ἐφ᾽ ον τὴν καταβαλλομένην 
ἔδει πεσεῖν πλάστιγγα, ἐντεῦϑεν δ᾽ ἔπιπτεν εἰς λεχάνην 

007 ο. φασί] φησί Β. Βαπκχυλίδης) βαπχυλλίδης Β. ΒΑροιν 115 

ὙΘΙΒ5 δίξι!ε ἈΠ. Ρ. 782 6. Οπιῖδις οριἐοπιθ. τοῖσδε τοῖς Α. τοῖς 

δὲ τοῖσι ΡΥ͂!.,. τοῖς 782. ἀντείνασα)] ἐντείνουσα 78. «ϊοχύ- 
λος] Οοπῇ, Ρ. 782 ὁ. ΛΟΒΟΙΥ γὙουβὰβ. ἢν, Ὁ. ἀγκυλητοὺς 

λέγει χοττάβους) Ἰὰπιδία πι5 Ρ. 344, 24, διὰ τούτων οπι. ἢ, αὶ 

φησὶ ροϑὲ Εὐρύμαχος δάαϊε, Ψ.1. οὐκ] οὖν οὐκ Ἰδοῦ 515. ν. 962. 
οὖν τις ΟΑΒδυ ΟΠ, ἤσσονυς Ψ].. ἧσσον Α. ἧσοον ΒΡ, 

Υ. 2. ἐναισίους Ῥούβομθ5 δᾷ Ποπιοῦὶ Θάν55. βὶ 109. αἰνεσίους ΡΥΤ,. 

Ψειδὰβ 9. οἵ ὅ, οΧχ ἀπουῖιην γϑγϑαιϊπι ΓΙ Τα} 15. ΘΟ ΡΟ εἰ 6556 
νἱἀθηίαν. ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ ΨΙ,. ἦν μὲν αὐτῷ Ῥ. γὰρ ἣν αὐτῷ Β. 
τοὐμὸν κάρα Ῥείὰ5 ΟΡδοτναΐε, ΨΊ, 13, τοῦ μὲν κάρα (ἐάρα Β) ΔΒ. 
τοῦ μὲν χαρὰ Ῥ. τοῦ μὲν κ᾽ ἄρα ΥἹ, 

ΟΟ7 ἃ, ἀγκυλητοῦ ἴ.. ἀγκύλη τοῦ ΡΥ͂. κοσσάβιος ΑΒΡ, κόοσα- 
βος Ν].. Υ. ὅ. ἐκτεμὼν] ἔκ τ᾽ ἐμῶν δέδῃ!οῖαβ. οοπιραγαίο 
Ῥοϊίποο Χ, 70. ἐξεμιεῦν (411 0.1 ἀπεμεῖν γ61 ἀνεμεῖν), ὅπερ οὗ πολ-- 
λοὶ ἀποχοτταβίζειν χαλοῦοιν. χεὶρ Ἠοδέητι5. χεῖρ᾽ ΡΥΙ,. 
προὔκειτο] προέκειτο Ὦ). προείρηκεν ἴ,. προήρηκεν ΟὟ. ᾿Αντι-- 
φάνης] ϑδαρτα ρΡ. 000 ἢ ἐν ἀπίθ Τροφωνίῳ οἱ δηΐο Αὐύκλωψι 
οι. Β. “Ερμιππός τε] ἕρμωππος δ᾽ ΒΒ. 

ΟΟ7 6. ἔχον 1,. ἔγων ὈΨ. ἐφ᾽ ὃν ΑΒ, ἐφ᾽ οὗ ΡΥΊ,. ἐφ᾽ ᾧ 
5080]. ΑΤ, παταβαλλομένην} κυβαλλομένην 50..01, Αν. ἔδεν πε- 
σεῖν) ἐπιπεσεῖν 56 .)01. Ατ΄.. ἔπιπτε») ἔπιπτον Ὁ. ἐμπίπτνευν 500]. Ατ΄. 
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ὑποχειμένην πληγεῖσαν τῷ χοττόβῳ" χαί τις ἦν ἀχριβὴς 
εὐχειρία τῆς βολῆς. μνημογεύεε δὲ τοῦ μάνου Νικοχάρης 
ἐν “άχωσιν. 

0. Ἕτερον δ᾽ ἐστὶν εἶδος παιδιᾶς τῆς ἐν λεχάγῃ. αὕτη 

δ᾽ ὕδατος πληροῦται, ἐπινεῖ τε ἐπ᾿ αὐτῆς ὀξύβαφα χενῶ, 
ἐφ᾽ ᾶ βάλλοντες τὰς λάταγας ἐχ χαρχησίων ἐπειρῶντο 

καταδύειν: ἀνῃρεῖτο δὲ τὰ κοττάβια δ᾽ πλείω χαταδύσας. 
Ἶ ̓ Δμειψίας ᾿Ἵποκοτταβίξουσιν 

Ἢ Μανία, φέρ᾽ ὀξύβαφα καὶ χανϑ'άρους, 
χαὶ τὸν ποδανιπτὴρ᾽, ἐγχέασα ϑύδατος. 

Κρατῖνος ἐν Νεμέσει .. “Γῷ δὲ χοττάβῳ προϑέντας ἐν πα- 

τρικοῖσι νόμοις τὸ χεινέου ὀξυβάφοις βάλλειν μὲν τῷ πόντῳ 
δὲ βάλλοντι νέμω πλεῖστα τύ; ὕχης. “ τὸ δ᾽ ἀϑλον “Ἴριστο- 
φάνης Δαιταλεῦσιν ,. ἼἜγνωχ᾽ ἐγὼ μ: χαλκίόν (τοῦτ᾽ ἐστὶ 

668 χοττάβειον) ἱστάναι χαὶ μυρρίνας.“ Ἕρμιππος Ἰοίρα!ς 
Χλανίδες δ᾽ οὖλαι καταβέ βληνταῖι, 
ϑώραχα δ᾽ ἅπας ἑιστερονᾶται, 

κνημὶς δὲ περὶ σφυρὸν ἀρϑροῦται, 
βλαύτης δ᾽ οὐδεὶς ἔτ᾽ ἔρως λευκῆς, 

5 ῥάβδον δ᾽ ὕψει τὴν κοτταβικὴν 
ἐν τοῖς ἀχύροισι χυλινδομένην, 

εὐχειρία 1 εὐχέρεια 500}. ΔΤ. δὲ τοῦ] δὲ οπι, Β, 
μιάνου] μανοῦ .. ἐν οπι. Β, “Πάκωσιν λάκωνι Β. ἐπινεῖ 

τε ἐπ᾿ ΔΟῸ οἱ Ἐλκσβίδιλιβ Ρ. 1170, 50. ἐπίνειτε ἐπ᾿ Β, ἐπινεῖταί τε 

ἐπ᾿ ῬΨῚ,. ἐπέκειτο δὲ ἐπ᾿ 50Π0], ΑΥ, αὐτῆς] αὐτῇ 5010], Αγ, 
λάταγας 500]. Α΄, λατάγας ΡΗΥΤ, οἐ ἘΠιδέδεμτιι5. καταδύει»} κα΄ 
ταλούειν 50:0]. ΑΓ, κοττάβια] χοτταβεια Ἀ. 

607 ἢ Απιϊρβίαθ γϑύβιιπι Ῥυϊογοπι αἰ! ΧΙ, Ρ, 479 ἃ. 
0479. ἢ ῬΥΙ; Υ. 2. ποδανιπτῆρα ΑΒ. ποδονιπτῆρα ΡΥΤ,. 

ϑύδατος} δουθορθαίαν ϑ᾽ ὕδατος. ἂν ἹΝεμέσει ἐν οπι. Β΄. 

1] τὸ Β. δὲ ΑΒ. δὲ ΡΥ. Ζι} Β8511. 1..Ψ πατρικοῖσι 

ΒΡ, πατρικοῖσιν ὙΠ... κεινέου ΑΒΡ. χινέου Ὑ].. ὀξυβάφοις 
ΛΒ. ὀξύβαφος Ῥ. ὀξύβαφον ΥἹ,. τὸ δ᾽ ἄϑλον δᾶ Οταΐξῃϊ γοῦθὰ 
τοί] ουηῦ ΤΑ] ΘΟ  μ Ρ᾽τι5. δὲ }11, χαλκίον] χάλκειον ΒΡ, χάλκειον 

ΨΙ,. τοῦτ᾽ ἔστι κοττάβειον ἀδ]οὲ ΔΟΟ 5 118. χοττάβειον] κοτ-- 

τάβιον Β. 
008 ἃ. ΥΨ. 1. δ᾽ οὖλαι Α. δοῦλαι ῬΨΖ,. ν. 3. κνημὶς --- ἄρ- 

ϑροῦται ῬΟΓΒΟΠι5 ἴῃ ΝΠ ΒοΘ απ, ν. 248. εἰ Εν αν άἀεῖιβ Ρ. 470, {ἰδεῖ 

κνημίδες --- ἀρϑροῦνται. Ψν. 4. ἔτ᾽ ἔρως Ἰαοοθδῖι8 δε ΟοΓἃ 88, 

1 ΔὈγι ἑτέρως, Υ, ὃ. -- 10. διέυϊε ΧΙ. Ρ». 487 6. 



7 1487 

- δἰπιὰ 3 
μάνης δ᾽ οὐδὲν λατάγων αἴει" 

" αὶ , ΄ δ᾽ νά. ).75, 
τὴν δὲ τάλαιναν πλάστιγγ ἂν ἴδοις 
παρὰ τὸν στροφέα τῆς χηπαίας 

10 ἐν τοῖσι χορήμασιν οὐσαν.- 
, ᾿ - , τι 

᾿“Ιχαιὸς δ᾽ ἐν “ίνῳ περὶ τῶν Σατύρων λέγων φησὶ 
ς - ’ 3 ͵ὔ ᾿ 3 

οΡιπτοῦντες, ἐχβάλλοντες, αγνύντες, τί μα' οὐ 

λέγοντες, ὦ κάλλιστον ΠἸρακλεῖ λάταξ. 
᾿ Ὶ ἢ - δ 7 

τοῦτο δὲ .,λέγοντες“ παρ᾽ ὅσον τῶν ἐρωμένων ἐμέμνηντο, 
ἀφιέντες ἐπ᾿ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους χοσσάβους. διὸ καὶ 
-- - 3 ’, Ἐκ ᾽ ΕΝ Ἷ κα --- τ 

“Φοφοπλῆς ἐν ἰναχῳ Φφροδισίαν εἴρηχε τὴν λάταγα .,Ξανϑὴ 

δ᾽ ᾿ΔΑφροδισία λάταξ παισὶν ἐπεισκύπτει δόμοις.“ καὶ Εὐ- 
ριπίδης ἐν Π]λεισϑένει 

ΜΝ Χ 2 ι ᾿ 

Πολὺς δὲ χκοσσάβων ἀραγμὸς Κύπριδος 
προσῳδὸν ἀχεῖ μέλος ἐν δομοισιν. 

Νν , ᾽΄ 

καὶ Καλλίμαχος δέ: φησι 
Πολλοὶ χαὶ φιλέοντες “ἀκόντιον ἡχαν ἔραζε, 

οἰγοπόται. ΣΣικελὰς ἐκ χυλίκων λάταγας. 
7. Ἣν δέ τι χαὶ ἄλλο χκοτταβίων εἰδος προτιϑέμενον 

“ἐν ταῖς παννυχίσιν, οὗ μνημονεύει Κάλλιππος ἐν ΠΠαν- 
γυχίδι διὰ τούτων 

ς ᾽ - 3 ᾿ 

«Ὁ διαγρυπνήσας πυραμοῦντα ληψεται 

Ψ. 7. κάνης δ᾽ οὐδὲν 487, μανῆς δ᾽ οὐδὲ ΡΨΙ, λατάγων ἄξει Ἰαοοθ βία, 
λατάγωνα εν Ἀ. λαταγῶν αἰεὶ ΙΒ. "λαταγῶνα εἰ Ῥι λαταγῶν᾽ ἢ Ψ7.. λατά- 

γων αἰεὶ 487. Υ. 8. τὴν δὲ Α οἐ 487. τήνδε Β, τὴν ΡΥΤ,. 

τάλαιναν ὁῃι. Β, πλίστιγγ᾽ ἂν 487. 1θιῖ πλάστιγγα. τί μ᾽ 

οὐ] τί μου ῬΥῚ,. 
6608 ". ἐπ᾽ αὐτοῖς] ἐπ᾿ αὐτοὺς 50Π0]. ΔΓ. κοσσιίβους] χοττώ-- 

βους 56}0]. Αν. ἂν ᾿Ινάχῳ] Ἐπ. 3. ν-. 620, ξένη δὲ κάφροδι- 
σία 1 λάταξ ἅπασι νῦν ἐπεισκύπτει δόμοις Τ ουρΙὰ5 Βπηοηἀαΐ, νο]. 1, 

Ρ. 471. ᾿Αἀφροδισία λάταξ ] ἀφροδισία ἃ λάταξ Β, ἐπεισκύπτει 
1,. ἐπεκύπτεν ΑΒΡ. ἐπεγκύπτει Ψ, ἐπεικύπτει (510) 4511, ἐπισκήπτευ 

Οοταῦ5. προσῳδὸν] πρόσωδον ῬΥΤ,. Καλλίμαχος] Ἐν. 102. 

Ρ. 407. Νν. 1. καὶ] δὲ 56|101. Δν, ἧκαν)] ἧκον 86}Π0]. ΔΓ, 
ἔραζε] ἔργαζε ΑΒ, 

008 ο. Κ΄. 2. οἰνοπόται)] οἱνοπότας 18. οἱνοπότη 50Π0ῖ. ΑΓ. 

λάταγας 50})0], Αγ, οι εθδαίΐαν λατάγας. εἶδος} γένος ΚΒ. 

Κάλλιππος] Ἀδοΐς Ῥουβουιιβ ἐῃ ΔΙ ΒΟ Ια η. Ρ. 248. οογείσογα υἱἀοίον 
καὶ Ἵππαρχος, ουϊπ5. Παννυχὶς το ογδίογ ἢ. 091 ς, διὰ τούτων 

οι. Β. Ψ. 1. ὋὋ διαγρυπνήσας πυραμοῦντα Ῥογδοηὰ5. 6 5ερα- 
ἕὰν ὃ δ᾽ ἀγρυπτήσας τὸν πυραμοῦντα. 
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τὰ χοττάβια, καὶ τῶν παρουσῶν ἣν ϑέλει 

φιλήσει. 

ἐγίνετο δὲ χαὶ πεμμάτιά τινα ἐν ταῖς παννυχίσιν, ἐν αἷς 
πλεῖστον ὅσον χρόνον διηγρύπνουν χορεύοντες" καὶ διωνο- 
μάζετο τὰ πεμμάτια τότε γαρίσιοι, ἀπὸ τῆς τῶν ἀναὺυ- 

ἃ ρουμένων χαρᾶς. μνημονεύει Βύβουλος ἐν ᾿Δγκυλίωνι λέγων 
οὑτωσὶ ; 

Καὶ γὰρ πάλαι πέττει τὰ νικητήρια. 
εἰϑ᾽ ἑξῆς φησιν 

᾿ξξεπήδησ᾽ ἀρτίως πέττουσα τὸν χαρίσιον. 
ὅτι δὲ καὶ φίλημα ἦν ἀϑλον ἑξῆς λέγει ὁ Εὔβουλος 

Εἶεν, γυναῖχες" νῦν ὅπως τὴν νύχϑ'᾽ ὅλην 
ἐν τῇ δεχάτῃ τοῦ παιδίου γχορεύσετε. 
ϑήσω δὲ γικητύριον τρεῖς ταινίας 
χαὺὶ μῆλα πέντε καὶ φιλήματ᾽ ἐννέα... 

ὅτι δὲ ἐσπούδαστο παρὰ τοῖς “Σικελιώταις ὃ χότταβος δῆ- 

α λὸν ἐχ τοῦ καὶ οἰχήματα ἐπιτήδεια τῇ παιδιᾷ κατασχευά- 
ξεσϑαι, ὡς ἱστορεῖ Δικαίαρχος ἐν τῷ περὶ δ λμϑοουὶ οὐχ 

ἀπεικότως οὖν δὺδ᾽ ὃ Καλλίμαχος Σιϑι δὴν "τὴν λάταγα 

προσηγόρευσε. μνημονεύει τῶν λατάγων χαὶ τῶν χοττάβων 
καὶ ὁ Χαλκοῦς καλούμενος Διονύσιος ἐν τοῖς ἐλεγείοις διὰ 
τούτων 

Κότταβον ἐνθάδε σοι τρίτον ἑστάναι οἱ δυσέρωτες ᾿ 

Ψ. 2. κοττάβια ΨΙ,. κοττάβεια ἈΡ. θέλει Δ. ϑέλη ῬΥΤ.. 
Ψ. 8. Απίθ φιλήσει ἃ ΟΠ ἰ 510. διωνομάζετο δὲ ταῦτα χα- 
ρίσια Ὁ. χαρίσια φοἐϊαηπι Ἐπιδέδ 8 Ὁ. 1843, 29. χαρίσιον 
δομνν οἴ ἢ. χαρίσιαν Δ. χάρισιν αἵ Β. χαρίσια ῬΥΤ,. 

008 ἃ. ἐν οὲ λέγων οὑτωσὶ οι. Β. πέττειν ΔΒ, πέπτεν ῬΡΥ͂Τ,, 
Τοίαπι νογβπὶ οὁπὶ. (᾽ εἶϑ'᾽ ἑξῆς φησιν ᾿᾿ξεπήδησα] εἶτ᾽ εὐθὺς 
ἐξεπήδησα Ὁ οἐὲ Ἐιδίδί 5. ἀρτίως Α οἰ ν. θ40 ». ἄρτε ὡς 
ΡΥΤ͵,, οηι. Ο οἐ Ἐλπβέαιίτιι5. πέττουσα ΑΒΌ εἐ 040. 6ἐ Βυ- 

δβία(ϊιι5, πέπτουσα ΡΥ͂Τ,. τοῖς Σικελιώταις) τοῖς οπι. Β. 

Ο08 6. οἰκήματα ἃ δὲ Ὁαβαυθοπιβ. οὗ βήματα ῬΥ͂Ι.. οἱ βάμα-- 

τα Β.. ἀλκαίου Δ οἐ Οαβασθοπιιβ. ἀλχμαίου αὶ. ἀλχμᾶνος ΒΥ, 
προσηγόρευσε (-πεν Α) ΑΒ. προσηγόρευε ΡΥ. λατάγων 

λαταγῶν ῬΨῚ,. χαλκοῦς ΟΡΥΨ!,. χαλκὸς ΑΒ. τοῖς οἱ διὰ τού-- 

τῶν ὁπ, Β. Ὀϊοη 811 ὙϑΥβιι8. πὶ. Ὁ, ν. 1, ἑστάναν ΒΡΥ͂. 
ἑόταναι Α. ἱστάναι 835}}. ἴων 
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Γ ἡμεῖς προστίϑεμεν γυμνασίῳ ρομίου 
χώρυκον. οἱ δὲ παρόντες ἐνείρετε χεῖρας ἅπαντες 

ἐς σφαίρας κυλίχων" καὶ πρὶν ἐχεῖνον ἐδεῖν, 

ὄμματι, βηματίσαισϑε τὸν αἰϑέρα τὸν χατὰ κλίνην, 
εἰς ὅσον αἱ λάταγες χωρίον ἐχτέταται. 

8, ᾿Επὶ τούτοις ὃ Οὐλπιανὸς ἤτει πιεῖν μεγάλῃ χύ« 

λικι ἐπιλέγων ἐκ τῶν αὐτῶν ἐλεγείων καὶ τόδε 

669 Ὕμγους οἰνοχοεῖν ἐπιδέξια σοί τε καὶ ἡμῖν, 
τόνδε σὸν ἀρχαῖον τηλεδαπόν τε φίλον 

εἰρεσίῃ γλώσσης ἀποπέμψομεν εἰς μέγαν αἶνον 
τοῦδ᾽ ἐπὶ συμποσίου" δεξιότης τὲ λόγου 

Φαίακος Μουσῶν ἐρέτας ἐπὶ σέλματα πέμπει. 

κατὰ γὰρ τὸν νεώτερον Κρατῖνον, ὃς ἐν ᾿Ομφάλῃ φησὶ 
Πίνειν μένοντα τὸν καλῶς εὐδαίμονα 
κρεῖττον" μάχαι δ᾽ ἄλλοισι καὶ πόνοι μέλοι. 

πρὸς ὃν ὃ Κύνουλκχος. ἀεὶ τῷ “Σύρῳ ἀντιχορυσσόμενος 

καὶ οὐδέποτε τῆς φιλ ογεικίας, παυόμενος ἧς εἶχε πρὸς αὖ- 
τὸν, ἐπεὶ ϑόρυβος χατεῖχε τὸ συμπόσιον, ἔφη, τίς οὗτος 

ὃ τῶν Συρβηναίων χορός; καὶ αὐτὸς δ᾽ ἐχ τούτων τῶν 
ἐπῶν μεμνημένος τινῶν ἐρῶ, ἵνα μὴ ὁ Οὐλπιανὸς βρεν- 
ϑύηται ὡς ἐκ τῶν ἀποϑέτων τοῖς ᾿ Ομηρίδαις μόνος ἀνα- 
σπάσας τὰ χοττάβια ἢ 

᾿Ἵγγελίας ἀγαϑῆς δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμεγοι 

6008 ἢ. Ψ. δ. βηματίσαισϑε ἈΒ,. βηματίσασοϑε ῬΎΤ,. αἰϑέρα) 

ἀέρα Β. κατὰ χλίνην Ῥ. καταχλείνην ΑΒ, καταχλινὴ Υ],. 

Υ. 0. αἕ λάταγες] ὃς λάταγος Ψ1ΠΟΡΓαπῖι5. ἐχτέταται] ἐχτέτανται Β, 

ἐλεγείων ΒΤ., ἐλεγειῶν ῬΥ͂. καὶ τότε οι. Β, 

000 ἃ. Ψ. 1. σοὺ τὲ καὶ] σοὶ καὶ ΒΡ. Νν. 2, τηλέδαπόν τε 

(Β0ο δοοαπία) 1, δὲ δοιν οἰσι. οαϊεϊο, τηλέπαδόν τε ῬΥ͂, τηλεπαδὸν 

τὲ οἰϊαπὶ ὁχ Α πιϑπιογαΐς ΟΠ ΟΙ 5 ἢ. Υ. 4. συμποσίου ΑΒ. ξυμ-- 

ποοίου ΡΥΊ,, ΟΥαξίπϊ Ὑθ 5115. ὉΠ, Ὁ, Ν.1, μένοντα 1. μὲν 
ὄντα ΡΥ. 

009». Ψ. 2. μαάχαΐ ΑΒΡΨ, μάχας 1,.. μάχης Ῥογδοπιβ οἔ 

ϑοῖνν εἰσ ἢ.,, 4ὰὶ οἰΐαπι πόνου ἀοάοιαπέ, πόνον ΑΒΡΥ, πόνου 1,. 

τίς οὗτος 6 δοιϊ]ρέαια. ἴῃ Ὁ, ὡς ἐκ τῶν 1,. ὡς ομῃ. ΡΥ. 
ἀνασπάσας) ἀσπάσας ΒΡ, κοττάβια) κοττάβεια Ἀ, ἃ 

πευσόμενον 1. πεσσόμενον ΒΡΥ͂, 
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καὶ χκυλίκων ἔριδας διαλύσατε, καὶ κατάϑεσϑε 
τὴν ξύνεσιν παρ᾽ ἐμοὶ, καὶ τάδε μανϑάνετε, 

εἰς τὴν παροῦσαν ζήτησιν ἐπιτήδεια ὄντα. ὁρῶ γὰρ καὶ 
τοὺς ποιῶαο ἤδη φέροντας ἡμῖν στεφάνους χαὶ μύρα. διὰ 
τί δὲ λέγονται τῶν ἐστεφανωμένων ἐὰν λύωνται οἱ στέ- 
φανοι, ὅτε ἐρῶσι; τοῦτο γὰρ ἐν παισὶ, τὰ Καλλιμάχου 
ἀναγινώσχων ἐπιγράμματα, ὧν ἐστι καὶ τοῦτο, ἐπεζήτουν 
μαϑεῖν, εἰπόντος τοῦ Κυρηναίου 

Τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολεῦντα 
τωνδρὸς ἀπὸ στεράνων πάντ᾽ ἐγένοντο χαμαί. 

σὸν οὖν ἐστιν, ὦ μουσιχώτατε, τὴν χιλιετῇ μου ταύτην 
ζήτησιν ἀπολύσασϑαι, Δημόχριτε, καὶ διὰ τί οἱ ἐρῶντες 

στειρανοῦσι τὰς τῶν ἐρωμένων ϑύρας. 

9. Καὶ ὃ Δημόχριτος, ᾿41λλ᾽ ἵνα κἀγὼ, φησὶ, μνημο- 

γεύσω τῶν τοῦ Χαλχοῦ ποιητοῦ χαὶ ῥήτορος Διονυσίου ---- 
Χαλκοῦς δὲ προσηγορεύϑη διὰ τὸ συμβουλεῦσαι ᾿4ϑη- 
γαίοις χαλκῷ νομίσματι χρήσασϑαι, χαὶ τὸν λόγον τοῦ-: 
τον ἀνέγραψε Καλλί ἱμαχος ἐν τῇ τῶν ῥητορικῶν. ἄπο) γραφῇ 

---λέξω τι καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν ἐλεγείων. σὺ δὲ, ὦ Θεόδωρε, 
τοῦτο γάρ σου τὸ κύριον ὄνομα, 

δέχου τήνδε προπινομένην 
τὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ ποίησιν. ἐγὼ δ᾽ ἐπιδέξια πέμπω 

σοὶ πρώτῳ χαρίτων ἐγχεράσας χάριτας. 
καὶ σὺ λαβὼν τότε δῶρον ἀοιδὰς ἀντιπρόπιϑε, 

συμπόσιον χοσμῶν χαὶ τὸ σὸν εὖ ϑέμεγος. 

φὴς οὖν, διὰ τί, τῶν ἐστεφανωμένων ἐὰν λύηται ὁ στέ- 
φανος, ἐρᾶν λέγονται: πότερον ὅτι ὁ ἔρως τοῦ τῶν ἐρών- 
των ἤϑους περιαιρεῖται τὸν κόσμον, διὰ τοῦτο τὴν 

009 ο. Υ. 2. διαλύσατε] διαλύετε ῬΡΕῊ κατάϑεσϑε) καταθέσθαι) Β, 
609 ἃ. (αΠΠἸ πιὰ οἢ! ὑοῦ. 5απέ Θρβγάπιη. 40, ν. 312. 

τὠνδρὸς ΔΑ. τῶν διὸς Β,ι τῶν δένδρων ῬΥΤ. στεφάνων} Ἀραυᾷᾶ (α]- 
Ἰδοῦ πὶ στομάτων. χιλιετῆ] χιλιέτη Ἐ. ἀπολύσασϑαι) ἐπι- 

λύσασϑαι ΟςΒΔΌΜΡΟΠπιιΙΒ. τῶν τοῦ ΑΒ. τῶν οπ., ΡΥ, ποιητοῦ] 

ποιητῶν Ὦ. ᾿᾿ϑηναίοδις) ἀϑηναίους Β. 

009 6. Καλλίμαχος] Ρ. 472. ἀπογραφῇ ἈΒ δὲ πιᾶγρὸ Ῥ. 

ἀναγραφν ΡΨΤ,, γάρ σου Β. Ἰμορεθαΐαῦ γὰρ σὸν. ν. 4. δὼ- 

ρ0ν} δώροο᾽ Β. 

ΟΘ09 ἢ, τοῦτο τὴν διδοῖ ἢ, τὸ πρὸς τὴν ΡΨ, 
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τοῦ ἐπιφανοῦς κόσμου περιαίρεσιν φρυχτόν τινα, φησὶ 
Κλέαρχος ἐν πρώτῳ ᾿“Ερωτικῶν, χαὶ σημεῖον νομίζουσι τοῦ 

καὶ τὸν τοῦ ἤϑους χόσμον περιῃρῆσϑαι τοὺς τοιούτους 

ἢ χαϑάπερ ἐπὶ τῆς μαντικῆς ἄλλα πολλὰ, χαὶ τοῦτο ση- 
670 μειοῦνταί τινὲς; ὁ γὰρ ἐχ τοῦ στεφάνου χόσμος οὐδὲν ἔχων 

μόνιμον σημεῖόν ἐστι πάϑους ἀβεβαίου μὲν, χεχαλλωπισμέ- 

ψου δέ. τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶν ὁ ἔρως" οὐδένες γὰρ μᾶλλον τῶν 
ἐν τῷ ἐρᾶν ὄντων καλλωπίζονται, εἰ μὴ ἄρα ἡ φύσις 
οἱονεί τι δαιμόνιον δικαίως βραβεύουσα τῶν πραγμάτων 
ἕκαστον οἴξται δεῖν τοὺς ἐρῶντας μὴ στερανοῦσϑαι πρὶν 
κρατήσωσι τοῦ ἔρωτος" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὅταν χατεργασά- 
μένοι τὸν ἐρώμενον ἀπαλλαγῶσι τῆς ἐπιϑυμίας. τὴν ἀφαί- 

ρεσιν οὖν τοῦ στεφάνου σημεῖον τοῦ ὅτι ἐν τῷ διαγωνί- 
ι} λήρλες εἶναι ποιούμεϑα. ἢ ὁ Ἔρως αὐτὸς οὐκ ἐῶν χκαϑ'. 

αὑτοῦ στεανοῦσϑαι χαὶ ἀναχηρύττεσϑαι τῶν μὲν τὸν 
στυμίδνον: ἐπτεριδεερ έτσι τοῖς δὲ λοιποῖς ἐνδίδωσιν αἴσϑησιν, 
μηνύων ὅτι ἡττῶνται ὑπὸ αὐτοῦ" δὲ ὁ ἐρᾶν οἱ λοιποὶ 

τοὺς τοιούτους φασίν; ἢ ὅτι λύεται μὲν πᾶν τὸ δεδεμένον, 

ὁ δὲ ἔρως στεφανουμένων τινῶν δεσμός ἐστι, (οὐδένες γὰρ 
ἄλλοι τῶν δεδεμένων περὶ τὸ στεφανοῦσϑαι σπουδάζουσι 
πλὴν οἱ ἐρῶντες) τὴν τοῦ στεφάνου δήλωσιν σημεῖον τοῦ 
περὶ τὸν ἔρωτα δεσμοῦ νομίζοντες ἐρᾶν φασι τοὺς τοιού- 

ο τους; ἢ διὰ τὸ πολλάχις τοὺς ἐρῶντας διὰ τὴν πτοίησιν, 
ὡς ἔοιχε, στεφανουμένους περιρρεῖν αὐτῶν τὸν στέφανον, 
ἀντιστρέφομεν τῇ ὑπονοίᾳ τὸ πάϑος, ὡς οὐχ ἄν ποτε 
τοῦ στεφάνου περιρρέοντος, εἰ μὴ ἤρων; ἢ ὅτι ἀναλύσεις 
περὶ μόνους μάλιστα τοὺς “ἐρώγντας χαὶ χαταδεδεμένους γί- 
Μοντας, τὴν δὲ τοῦ στεφάνου ἀνάλυσιν καταδεδεμένων τι- 
γῶν εἶναι νομίζοντες, ἐρᾶν φασι τοὺς τοιούτους; καταδέ- 

Ἂς 

τοῦ ἐπιφανοῦς Ἀ. τοῦ οπι. ΡΥΠ,. φρυκτὸν Ἀ. φριχτόν ΡΥΪ.. 

περιῃρῆσϑαν ΑΘ. περιῃρεῖσϑαι ῬΥΨ],. περιερᾶσϑαι Β. 

070 ἃ. χρατήσωσι) χρατήσουσι Ὁ. τοῦτο] τοὺς ἴ, νἱέϊο ἰνρο- 

ἐποιεΐοο. ἐν τῷ αἀᾶ. ΑΒΟΡ. οι. 1. 

070 ». τῶν μὲν Α. τῷ μὲν Ο, τὸν μὲν ΒΥ, περιαιρεῖται 1... 

περιαιρεῖσϑαι ΑΒΡΥ. περιαιρεῖ Ο, μὲν πᾶν] πᾶν μὲν Β. 
τὸ δεδεμένον ΑΟ, τὸ ὁὃπι. ΡΥ͂],, οὐδένες] οὐϑένες ὈΥῚ0, ' 

δήλωσιν ΔΌΡ, δὴ λύσιν Ψ1,. 
070 ο. πτοίησιν ἴω. ποίησιν ΒΡΥ͂, περιρρεῖν ἴ.. περιιερεῖν ΡΥ͂. 

ΑΥ̓ΒΕΝΆΕΌ, {1]. 090 
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δενται ) γὰρ οἱ ἐρῶντες, εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ ,“ατεστέρϑαι τῷ 

ἃ ἔρωτι τοὺς ἐρῶντας οὐχ ἐπίμονος αὐτῶν ὃ στέφανος γίνε- 
ται. χαλεπὸν γὰρ ἐπὶ μεγάλῳ χαὶ ϑείῳ στεφάνῳ μικρὸν 

χαὶ τὸν τυχόντα ϑεῖναι. στεφανοῦσι δὲ τὰς τῶν ἐρωμένων 
ϑύρας ἤτοι τιμῆς χάριν, καϑαπε ἐρεί τινος ϑεοῦ, τὰ πρό- 
ϑυρα στειραγοῦσιν αὐτῶν" ἢ οὐ τοῖς ἐρωμένοις, ἀλλὰ τῷ 
Ἔρωτι ποιούμενοι τὴν τῶν στειράγων ἀνάϑεσιν, τοῦ μὲν 
Ἴβρωτος τὸν ἐρώμενον. ἄγαλμα, τούτου δὲ ναὸν ὄντω τὴν 
οἴκησιν, στεφανοῦσι τὰ τῶν ἐρωμένων πρόϑυρα" διὰ ταῦτα 
δὲ χαὶ ϑύουσιν ἔνιοι ἐπὶ ταῖς τῶν ἐρωμένων ϑύραις. ἢ 

ὁ μᾶλλον ὑφ᾽ ὧν οἴονταί τε χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν τὸν τῆς ψυ- 

χῆς χόσμον ἐσχύλευνται, καὶ τὸν τοῦ σώματος κόσμον ὑπὸ 
τοῦ πάϑους ἐξαγόμενοι καὶ σχυλεύοντες ἑαυτοὺς ἀνατε- 

ϑέασι. πᾶς δ᾽ ὃ ἐρῶν τοῦτο δρᾷ μὲν παρόντος, μὴ πα- 
ρόντος δὲ τοῦ ἐρωμένου τοῦ ἐμποδὼν ποιεῖται τὴν ἀνά- 
ϑεσιν. ὅϑεν “υχοφρονίδης τὸν ἐρῶντω ἐκεῖνον αἰπόλον 
ἐποίησε λέγοντα 

Τόδ᾽ ἀνατίϑημί σοι ῥόδον 
καλὸν μνῆμα καὶ πέδιλα καὶ τὰν χυνέαν καὶ 
τὰν ϑηροςφόνον λογχίδ᾽, ἐπεί μοι γόος ἄλλῳ, 

ἢ ἐπὶ τὰν Χάρισι φίλαν παῖδα χαὶ καλάν. 
10. ᾿“λλὰ μὴν χαὶ ὁ ἱερώτατος Πλάτων ἐν ἑβδόμῳ 

Νόμων πρόβλημά τι προβάλλει στεφαγωτιχὸν, ὅπερ ἄξιόν 

ἐπίμονος ἐπὲὸ μόνους Ῥ ἴῃ ἐρχέι, ἐπίμονος ἱπ τι ΡΡΊΠ6. 
070 ἃ. μεγάλῳ] γλώσσεν (510) Ὁ, τυχόντα ϑεῖναι] πο υ8- 

αὰ6 6. δὲ τὰς ΑΡΨ, δὲ καὶ τὰς ἴω. στεφανοῦσι») στεφανοῦνα 

τς τὲς δοθνν οΙρἢ, αὐτῶν ῬΙ., αὐτῷ ΨΥ. μὲν ἔρωτος ΒΡΥ οἱ, 

ας Β.ΙΒΡΙΟΟΙ, Α, μὲν γὰρ ἔρωτος ἴ,. στεφανοῦον ΡΨ]... στεφάνου ΑΒ. 
τὰ τῶν ἐρωμένων --- ἔγιον ἐπὶ ἀαᾷ. 1., οπι, ΡΥ͂, ταῖς -- 

ϑύραις 1,. τὰς -- ϑύρας ΡΥ, οἴονταί τε ΒΡ, ΑΒογδέ τε, 

670 6. ἐσκύλευνταν ἈΒΡ. ἐσκυλεῦϑαι 1. καὶ τὸν] καὶ τοῦ-- 
τον χαὶ τὸν ΑΒΡ, τούτοις χαὶ τὸν Υ1.. μὲν παρόντος ΘΧχ Βδ]6- 

ΘΔΠΙΡΙ ἱπέογρυθίαξϊοηθ δοιννν οῖρ}. ΑΒονας παρόντος. ἐρωμένου 
τοῦ ΒΡ δὲ, εἰβὶ {4}10Υ, Α. ἐρωμένου τοῦτο Ὑ1,. ἐμποδὼν] ἐμιπο- 
δῶν ΑΒ. Ὑ. 1. ῥόδον] ῥόδειον Ἡδγπιαππι5. ἘΠΟπι. ἀοοίτ. πεθέγ, 
Ρ 448. ν. 2. μνῆμα Ηδυπιᾶπηαϑ. Γἰθιὺὶ γόημα. καὶ τὰν 
Ἡογπιᾶμπῖ5. Αθοιαξ τὰν, κυνέαν ΑΒ, κυνέην ῬΥΙ,.. ν. 3. 
Ὁ ἀρὰ τὴν. ἄλλᾳ ϑοιλν οἰβἢ. ὄλλαν ΑΒΡ, ἀλλό (510) . 
ἀλλὴ 1. 

670 ἢ ἐν ἑβδόμῳ Ιγόμων] Ῥ, 819". προβάλλει ΟΡΨΙ, προ- 
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ἐστιν ἐπιλύσασϑαι, οὕτως λέγοντος τοῦ φιλοσόφου ,; ]ή- 
λων τε τινῶν διανομαὶ καὶ στειράνων πλείοσιν ἅμα καὶ 
ἐλάττοσιν ἁρμοττόντων. τῶν ἀριϑμῶν τῶν αὐτῶν.“ ὁ μὲν 
Πλάτων οὕτως εἰπεέν. ἔστι δ᾽ ὃ λέγει τοιοῦτον" ἕνα βού- 
λεσϑαι ἀριϑμὸν εὑρεῖν, ᾧ ἕως τοῦ τελευταίου εἰσελθόντος 

071 ἐξ ἴσου πάντες ἕξουσιν ἤτοι μῆλα ἢ στεφάνους. φημὶ οὐν 
τὸν ἑξήκοντα ἀριϑμὸν. εἰς ἐξ συμπότας δύνασϑαι τὴν ἰσό- 

τητὰ πληροῦν. οἶδα γὰρ ὅτι κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέγομεν μὴ συν- 
δειπνεῖν τῶν πέντε 7 πλείους " ὅτι δ᾽ ἡμεῖς ψαμμακόσιοι 
ἐσμὲν δῆλον. ὃ οὖν ἑξήκοντα ἀριϑμὸς. εἰς ἐξ τοὺς συμ- 

πληρωϑέντας τοῦ συμποσίου ἄρξεται οὕτως. εἰσῆλϑεν εἰς 
τὸ συμπόσιον ὁ πρῶτος καὶ ἔλαβε στεφάνους ἑξήκοντα 

ἐπεισελϑόντι δὲ τῷ δευτέρῳ δίδωσι τοὺς ἡμίσεις καὶ ἑχα- 
Ῥ τέρῳ γίνονται τριάκοντα" καὶ τρίτῳ ἐπεισελϑόντι συνδιαι-- 

ρούμενοι τοὺς πάντας ἐξ εἴχοσιν ἔχουσι. τετάρτῳ πάλιν 
ὁμοίως κοιγωνήσαντες ἔχ πεντεχαίδεκα γίνονται " πέμπτῳ 
δὲ ἐκ δώδεκα χαὶ τῷ ἕχτῳ ἐχ δέκα. καὶ οὕτως ἰσότης ἀνα- 
πληροῦται τῶν στεφάνων. 

11. Ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ Δημοχρίτου ὁ Οὐλπιαγὸς 
ἀποβλέψας πρὸς τὸν Κύνουλχον 

Οίῳ μ᾽ ὁ δαίμων. (ἔφη)) φιλοσόφῳ συγῴχισεν" 
(λατὰ τὸ Θεογνήτου τοῦ χωμῳδιοποιοῦ Φάσμα) 

ἐπαρίστερ᾽ ἔμαϑες, ὦ πόνηρε, γράμματα" 

βάλλω ΑΒ. εἰἤλων τε τινῶν Β οὐπὶ Ῥ]αίοπθ. μήλων δὲ τινῶν ΡΥ͂Τ,, 
μήλων τινῶν Ὁ, καὶ στεφάνων} καὶ οπι. Β, ὃ μὲν Πλάτων 
οὕτως εἶπεν ὁπ). Β. τοιοῦτον] τοιοῦτο ΚΒ), βούλεσθαι ΑΒ. βού- 
λετανι ΡΥΙ,, ᾧ Ν!,. ὃς ΑΡ. οἵ Β. 

Ο71 ἃ. κατ ἀρχὰς] 1, Ρ. 4 6. δ᾽ ἡμεῖς ΔΒ, δέ γε ἡμεῖς ῬΥΤ,. 

τοὺς συμπληρωϑέντας ΑΒ, τοὺς συμπότας πληρωϑέντος ῬΥ͂Τ,, 

συμπληρωθέντος Ο ΟΠ.Ϊ550 τοὺς, ἑχατέρῳ Ο. ἑκάτω ῬΡΥ͂, ἑκάστῳ 

Β.5911. 1. ἐπειοελϑόντι συνδιαιρούμενον ΑΒΌ. ἐπεισελθϑόντι ἐξ εἴκοσι 

(ἐξ κ Ρὴ συνδιαιρούμενον ΡΥ], 

671 ". ἐξ εὔκοοι») 1 ἑξήκοντα (ξὰ Ῥ). Οονγοχονυμς Οαβᾶτθο-- 
μτι5 οὐ δοῦν οῖσῃ. οχ θρίτοῆιθ, ἀπ 4ὰἃ 6586 ἀνὰ εἴκοσι, ποινωνής-: 
σαντες) χοιγωνήσαοιν ΘΡΙζΟΠΙ6. πεντεκαίδεκα] [ϑροραΐιν δέχα- 

πέντε. τε Ὁ, γίνονται) γίνεται Ὁ. ΤΠοοβη ΘΕ συϑυβι5 αξξι!ξ 
11, ν. 104 ο. Ν. 1. συνώκησε ἢ. κωμῳδιοποιοῦ Δ, κωμῳ- 

δοποιοῦ ῬΨῚ,. Υ, 2. ἐπ᾿ ἀριστερῷ ΒΒ, 
ἷ 00 
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ἀνέστροφέν σου τὸν βίον τὰ βιβλία" 
πειιλοσόφηχας γῇ τε κοὐρανῷ λαλῶν, 

οἷς οὐδέν ἐστιν. ἐπιμελὲς τῶν σῶν λόγων." 

πόϑεν γάρ σοι καὶ ὃ τῶν “υρβηναίων ἐπηλϑὲ χορός: τίς 

τῶν ἀξίων λόγου μέμνηται τοῦ μουσιχοῦ τούτου χοροῦ: 
καὶ ὃς, Οὐ πρότερον, ἔφη, ὦ οὗτος, διδάξω σε, πρὶν ἂν 
τὸν ἄξιον παρὰ σοῦ λάβω μισϑόν. οὐ “γὰρ ἐγὼ τὰς ἐχ τῶν 
βιβλίων ἀκάνϑας ὥσπερ σὺ ἀναγινώσκων ἐκλέγω, ἀλλὰ 

τὰ χρησιμώτατα χαὶ ἀχοῆς ἄξια. ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς 

δυσχεράνας ἀνεβόησε τὰ ἐξ Ὕπνου ᾿Δ4λέξιδος 

Οὐδ᾽ ἐν Τριβαλλοῖς ταῦτά γ᾽ ἐστὶν ἔννομα" 
οὗ φασι τὸν ϑύοντα τοῖς κεχλημένοις, 

δείξαντ᾽ ἰδεῖν τὸ δεῖπνον, εἰς τὴν αὔριον 
πωλεῖν ἀδείπνοις ἅπερ ἔϑηκ᾽ αὐτοῖς ἰδεῖν. 

τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται καὶ παρ᾽ ᾿ἀντιφάνει ἐν Ὕπνγῳ. 
καὶ ὁ Κύνουλκος, ᾿Επεὶ περὶ στειράγων ζητήσεις ἤδη γε- 
γόνασιν, εἰπὲ ἡμῖν τίς ἐστὶν ὁ παρὰ τῷ χαρίεντι να- 

χρέοντι ΪΝαυχρατίτης στέφανος, ῶ Οὐλπιᾶνε, φησὶ γὰρ 

οὕτως ὃ μελιχρὸς ποιητὴς 

“Στεφάνους ὁ δ᾽ ἀνὴρ τρεῖς ἕχαστος εἶχεν, 

τοὺς μὲν ῥοδίνους, τὸν δὲ ΙΝαυχρατίτην. 

καὶ διὰ τί παρὰ τῷ αὐτῷ ποιητῇ λύγῳ τινὲς στεφανοῦν-- 
ται; φησὶ γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν μελῶν 

Λεγίσϑης δ᾽ ὁ φιλόφρων δέχα δὴ μῆνες ἐπειδὴ 

071 ο. Ψ, 8. ἀνέστροφεν ῬοΟΥΒΟΠα5. ΓἰΌΥῚ ἀντέστροφε. βιβλία 
ἈΒ. βυβλία ῬΥῚΙ,, Υ. 4. κοὐρανῷ) καὶ οὐρανῷ ΑΒ, ν. 5, 
οὐδὲν] οὐδὲ Β. “Συρβηναίων] Ψιάθ Ρ. 009 ". 097 ὁ. τὰς ἐκ 

τῶν 1, οὲ οι οῖρη. οαϊέῖο, τὰς τῶν ΡΥ, βιβλίων ΑΒΟ. βυ- 
βλίων ὈΥ͂Ὶ,, 

Ο71 ἃ. δυσχεράνας δυσχεράναι Β. Ὕπνου ϑομυνεῖση. Τιϊθυῖ 
ὑπονοίας, Ψ. 2. χεκλημένοις 1.. κεχτημένοις ΡΥ͂, Υ. 3. 4. τὸ 

δεῖπνον --- ἰδεῖν αἀα,. ΑΒΙ,. οπι. ΡΥ͂. ἰαμβεῖα ΡΨ. ἑαμβία Α. 

φέρεται Ἀ. φαίνεταν ΡΥΤ,. 

Ο7] 6. οὕτως Α. οὗτος ΡΥ͂ΊΙ,. στεφάνους ὃ δ᾽ ἀνὴρ Β. στε- 

φάνου ὃ δ᾽ ἀνὴρ Δ. στεφάνους δ᾽ ἀνὴρ ΜΠ. Ιπ Α Βᾶθο 688 ἱπέογραη- 

οἴ0 ποιητὴς στεφάνου. ὁ δ᾽ --- τὸν δὲ) τὸν δὲ Ρ, ἐν τῷ δεὺ - 

τέρῳ τῶν μελῶν] ἕν β' μελῶν Ὦ,. Απδοιθοὴ 5. ΓΓαστη θπξ πὶ 76 }8- 

{ ν, 072 ἃ, γ. 1. 1͵εγίσϑης) Ὃ ἡΠεγίσϑης Ααϊοίοτυ αὐ 
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στερανοῦταί τε λύγῳ χαὶ τρύγα πίνει μελιηδέα. 
ὃ γὰρ τῆς λύγου στέφανος ἄτοπος" πρὸς δεσμοὺς γὰρ 
χαὶ πλέγματα ἡ λύγος ἐπιτήδειος. εἰπὲ οὐν ἡμῖν τι περὶ 
τούτων ζητήσεως ἀξίων ὄντων χαὶ μὴ ὀνόματα ϑήρα, φι- 

λότης. 

12, Σιωπῶντος δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἀναζητεῖν προσποιουμέ- 
νου ὁ Δημόχριτος ἔφη, ᾿Αρίσταρχος ὁ γραμματιχώτατος, 

672 ἑταῖρε, ἐξηγούμενος τὸ χωρίον ἔφη ὅτε καὶ λύγοις ἐστε- 
φανοῦντο οἱ ἀρχαῖοι. Τέναρος δὲ ἀγροίχων εἶναι λέγει στε- 
φάνωμα τὴν λύγον. χαὶ οἱ ἄλλοι γὲ ἐξηγηταὶ ἀπροσδιό- 

γυσά τινα εἰρήκασι περὶ τοῦ προκειμένου. ἐγὼ δ᾽ ἐντυ- 
χῶὼν τῷ Μηνοδότου τοῦ ππδμέρν συγγράμματε; ὕπερ ἐπι- 
γράφεται Τῶν χατὰ τὴν “Ξάμον ἐνδόξων. ἄγναγ ραφὴ; εὗρον 
τὸ ζητούμενον. ᾿“δμήτην 7έρ. φησι τὴν Πυρυσϑέως ἐξ 

Ἄργους φυγοῦσαν ἐλϑεῖν εἰς Σάμον ὲ ϑεασαμένην δὲ τὴν 
τῆς “Ἥρας ἐπιφάνειαν καὶ τῆς οἴχοϑεν σωτηρίας χαριστή- 

Ὀ θιον βουλομένην ἀποδοῦναι ἐπιμεληϑὴ ἤναι τοῦ ἱξροῦ τοῦ 

καὶ νῦν ὑπάρχοντος, πρότερον δὲ ὑπὸ “ελέγων καὶ Ιυμ- 

φῶν χαϑιδρυμένου: τοὺς δ᾽ ᾿4ργείους πυϑομένους χαὶ 

Ἡδρμδθβέϊοη, Ρ. 327. μεγίστης Β Ῥγδοροῖ ν. 079. σοπῖ, δᾶ γὑ. 0674. 

ΟΤΙ ἴ, ἐπειδὴ ἢ, δὲ 678. ἐπεί τε ΑΡ, ἐπεί τ᾿ Β. ἈΓΛΜΓ ΣΙ σε: 
φανοῦται] ἐστεφανοῦνταν δ. στεφανοῦνται Ῥ, τε λύγῳ Ῥ οὐυπι Ροι- 

50π0. Τιοροθαίιν τῇ λύγῳ. λύγῳ Β Θιμΐ550 τῇ- πίνει Ὗ], εὐ 072. 

πίνουσιν ΔΒ. τούτων δα, ΡΙ].. οπι. Υ͂. ὀνόματα ϑήρα 
Ξοδν οἰσῃ. ὀνομάτων ϑήρα ΑΒΡ, ὀνοματοϑήρα ὙΠ, 

072 ἃ. “Ὅτι καὶ λύγοις ἐστεφανοῦντο οἱ ἀρχαῖοι, ἀγροίκων δ᾽ ἔστι 

στεφάνωμα ὃ λύγος. ἔστι δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ ἀπεραντολογία τις μυϑική" ἣν οὐκ 

ἀναγκαῖον ἐκϑεῖναι. πλὴν ὅτι Κᾶρες τούτῳ ἐστεφανώϑησαν πρῶτον. ὧρ-- 

παοάντων γὰρ ἐκ Τυῤῥηνῶν εἴδωλον Ἥρας, καὶ περὸ τὴν ἠόνῳ καταγα- 

γόντες, (καταγαγόντων ΟρΡοΥίΟΡα 1) καὶ διὰ δέος ἐασάντων ἐκεῖ, καὶ φυ- 

γόντων" οἱ περὶ Σάμον Κᾶρες, ἅτε βάρβαροι, ὑπονοήσαντες αὐτομάτως 

ἀποδεδρακέναι, πρός τι λύγου ϑωράκιον ἀπερεισάμενοι, καὶ τοὺς εὐμη-- 

κεστάτους κλάδους ἐπισπασάμενοι, περιείλησαν αὐτὸ πάντοθεν. διὸ παρε- 

κελεύσατο αὐτοῖς ᾿ΑΛπόλλων κατὰ τὸ παραπλήσιον ἔϑος στεφανώματι χρῆ- 

σϑαν τῇ λύγῳ, ἀτόπῳ καὶ εἰς πλέγματα ἐπιτηδείῳ δεσμῷ, καὶ καταδεῦν 
τὴν ἑαυτῶν κεφαλὴν τοῖς κλάδοις οἷς αὐτοὶ χατέλαβον τὴν ϑεόν: κατα- 

λύσαι δὲ καὶ τάλλα γένη τῶν στεφάνων ἐπέταξε, χωρὶς τῆς δάφνης. ταύ- 

τῇ (6011. ταύτην) δὲ αὐτὸς ἔφη τοῖς τὴν Ἥραν ϑεραπεύουσι μόνοις 

ἀπονέμειν δῶρον, τοῖς τε χρηοϑεῖσιν ἐκ τῆς μαντείας. “Οτν «Ἰακεδαιμὸ- 

τιον χαλώμῳ στεφανοῦνταν (074 ἃ.) ---- Ο, 
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χαλεπαίνοντας πεῖσαι χρημάτων ὑποσχέσει Τυρρηνοὺς λη- 
στρικῷ βίῳ χρωμένους ἁρπάσαι τὸ βρέτας. πεπεισμένους 
τοὺς ᾿Αργείους ὡς, εἰ τοῦτο γένοιτο, πάντως τι χαχὸν 
πρὸς τῶν τὴν Σάμον κατοικούντων ἡ ᾿Δδμήτη πείσεται. 
τοὺς δὲ Τυρρηνοὺς ἐλϑόντας εἰς τὸν Ηραΐτην ὅρμον καὶ 

διαβάντας εὐθέως ἔχεσϑαι τῆς πράξεως. ἀϑύρου δὲ ὄντος 
τότε τοῦ νεὼ ταχέως ἀνελέσθαι τὸ βρέτας, καὶ διακομί- 
σαντας ἐπὶ ϑάλασσαν εἰς τὸ σχάφος ἐιιβαλέσϑαι" λυσα- 

μένους δ᾽ αὐτοὺς τὰ πρυμνήσια καὶ τὰς ἀγχύρας ἀνελομέ- 
ψους εἰρεσίᾳ τε πάσῃ χρωμένους ἀπαίρειν οὐ δύνασθαι. 
ἡγησαμένους οὖν ϑεῖον τοῦτ᾽ εἶναι πάλιν ἐξενεγκαμένους 
τῆς νεὼς τὸ βρέτας ἀποϑέσϑαι παρὰ τὸν αἰγιαλόν" καὶ 

ψαιστὰ αὐτῷ ποιήσαντας περιδεεῖς ἀπαλλάττεσϑαι. τῆς δὲ 
᾿ἀδμήτης ἕωϑεν δηλωσάσης ὅτι τὸ βρέτας ἡφανίσϑη καὶ 

ζητήσεως γενομένης εὑρεῖν μὲν αὐτὸ τοὺς ζητοῦντας ἐπὲ 
τῆς ἠιόνος, ὡς δ᾽ ἂν βαρβάρους Κᾶρας, ὑπονοήσαντας 
αὐτόματον ἀποδεδραχέναι, πρός τι λύγου ϑωράχιον ἀπε- 
ρείσασϑαι χαὶ τοὺς εὐμηχεστάτους τῶν κλάδων ἑχατέρω- 
ϑὲν ἐπισπασαμέγους περιειλῆσαι πάντοϑεν. τὴν δὲ ἀδμή- 
την λύσασαν αὐτὸ ἁγνίσαι καὶ στῆσαι πάλιν ἐπὲ τοῦ βά- 
ϑρου, καϑάπερ πρότερον ἵδρυτο. διόπερ ἐξ ἐχείνου χαϑ'᾽ 
ἕχαστον ἔτος ἀποχομίζεσϑαι τὸ βρέτας εἰς τὴν ἠιόνα καὶ 
ἀφανίζεσθαι, ψαιστά τε αὐτῷ παρατίϑεσθαι" χαὶ καλεῖς 
σϑαι Ἰόνεα τὴν ἑορτὴν, ὅτι συντόνως συνέβη περιειλη- 
ϑῆναι τὸ βρέτας ὑπὸ τῶν τὴν πρώτην αὐτοῦ ζήτησιν 
ποιησαμένων. 

18. ἱστορεῖται δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν ἐχεῖνον τὸν χρόνον τῶν 
Καρῶν δεισιδαιμονίᾳ περισχεϑέντων, ἐπὶ τὸ μαντεῖον τοῦ 
ϑεοῦ παραγενομένων εἰς Ὕβλαν χαὶ πυνϑανομένων περὶ 

ΟἿΣ». ληστριχῷ βίῳ ϑομινοῖρι, Τοροθαΐυν ληστριχῷ τὲ βίῳ, 

“Ἡραϊτην} πραίτην Β, 

Ο72 ο. διακομέσαντας διακονήσαντας Β.. 
Ο72 ἃ. τῆς ἠιόνος] τῆς ἰόνος Β. εἷς τὴν ΒΒ. δου οθδξιαν" ἐς 

τὴν. ἠιόνα] ἰόνα ΒΒ. ἀφανίζεσθαι) ἀφαγνίζεσθαι Β.. 

672 6. τόνεω τὴν Α δὲ Ἰδιῖ Οδβαυμοπίαηϊ. τὸ νεατὴν Ψ, Τονεά-- 

τὴν ἴ,. τίνεω τὴν Ῥ. συντόνως) ἐν τύνῳ νοὶ] ἐν τόνοις ΒΟΌΓΑΘιΙ5 ἴπ 

Δρρθυᾶίος δὰ Διυϊδίορθδῃ, ἡ. (113). περιειληϑῆναν ΔΒ. περιει- 
ληφθῆναι ΡΥΨΙ,. τὸν χρόνον] τὸν ὁπ. Β. 



7 1407 

τῶν ἀπηντηιιένων, ϑεσπίσαι τὸν ᾿ἀπόλλωνα ποινὴν αὐὖὐ- 
τοὺς ἀποδοῦναι τῇ ϑεῷ δι᾿ ἑαυτῶν ἑχούσιον καὶ χωρὶς 

δυσχεροῦς συμφορᾶς, ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἀφώ- 
Η͂ θισὲν ὃ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν τῆς χλοπῆς τοῦ πυρὸς, 

λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν γαλεπωτάτων δεσμῶν" χαὶ τίσιν ἑχού- 

σιον ἐν ἀλυπίῳ χειμένην δοῦναι ϑελήσαντος, ταύτην ἔχειν 
ἐπιτάξαι τὸν χαϑηγούμενον τῶν ϑεῶν. ὅϑεν ἀπ᾽ ἐχείνου 
τὸν δεδηλωμένον στέφανον τῷ Προμηϑεῖ περιγενέσϑαι χαὶ 
μετ᾽ οὐ πολὺ τοῖς εὐεργετηϑεῖσιν ἀνϑρώποις ὑπ᾽ αὐτοῦ 
χατὰ τὴν τοῦ πυρὸς δωρεάν. διόπερ χαὶ τοῖς Καρσὶ κατὰ 

τὸ παραπλήσιον ἔϑος παρεχελεύσατο στεφανώματε χρω- 

μένοις τῇ λύγῳ καταδεῖν τὴν ἑαυτῶν κεφαλὴν τοῖς κλάδοις 
6078 οἷς αὐτοὶ κατέλαβον τὴν ϑεόν. καταλῦσαι δὲ χαὶ τάλλα 

γένη τῶν στεφάνων ἐπέταξε χωρὶς τῆς δάφνης" τὴν δ᾽ 
αὐτὸς ἔφη τοῖς τὴν ϑεὸν ϑεραπεύουσι μόνοις ἀπονέμειν 

δῶρον. τοῖς τὲ γρησϑεῖσιν ἐκ τῆς μαντείας κατακολουϑή- 

σαντας αἰτοὺς ἀβλαβεῖς ἔσεσϑαι καὶ δίκην ἐν εὐωχίαις 
ἀποδιδόντας τῇ ϑεῷ τὴν προσήκουσαν. ὅϑεν τοὺς Κᾶρας 
ὑπαχοῦσαι βουλομένους τοῖς ἔχ τοῦ γρηστηρίου χαταλῦσαι 

τὰς ἔμπροσϑεν εἰϑισμένας στεφανώσεις, αὐτούς τὲ χατὰ 

πλῆϑος χρῆσϑαι μὲν τῇ λύγῳ, τοῖς δὲ ϑεραπεύουσι τὴν 
Ρ» ϑεὸν ἐπιτρέψαι φορεῖν τὸν χαὶ νῦν ἔτι διωμξιον κα τῆς 

δάφνης στέφανον. 

14, Μνημογνεύειν δ᾽ ἔοιχεν ἐπὶ ποσόν τι τῆς χατὰ 
τὴν λύγον στε φανώσεως χαὶ Γιχαίνετος ὃ ἐποποιὸς ἐν τοῖς 

ἐπιγράμμασι, ποιητὴς ὑπάρχων ἐπιχώριος καὶ τὴν ἐπιχώ- 
ριον ἱστορίαν ἠγαπηκὼς ἐν πλείοσι. λέγει δ᾽ οὕτως 

Οὐκ ἐθέλω, Φιλόϑηρε, κατὰ πτόλιν, ἀλλὰ παρ᾽ Ἥρῃ 
δαίνυσθαι ζεφύρου πνεύμασι τερπόμενος. 

ΟΥ72 Γ. ἀπ᾽ ἐχείνου ον πα αὐ Δρο!οάοτγαπι το]. Π. Ρ. 174 

ΤΥ οὔτ᾽ ἐκείνου. τὴν ϑεὸν ΑΒΟ, τὸν ϑεὸν ὈΥ]., 

073 "Ὁ. χαὶ νῦν ἔτι] ἔτι καὶ νῦν Β. μνημονεύειν ῬἸ.. μνημο- 

γεύεε Ὺ.. ἐπὶ ποοόν τι 1,. ἐπιπεσόντι ἘΥ͂. τὴν λύγον 1,. τὸν 
. λύγον ΒΡΥ. πλείοσι} πλείοσιν Β-. πλείωσι Ῥ. λέγει δ᾽ οὕτως 

οτι. Β. ΝΙοδΘ με ορὶσταιηπια σϑοθρίαμν ἴθ Αμίδοῖος. Ῥαϊαΐ, 

ψὸ 115: ...777. ΜΝ. 1. ἀλλὰ παρ᾽ ἤρην Δ. ἀλλὰ παρήρη Β. ἀλλ᾽ 

ἐπ᾿ ἀρούρης ΡΥ. 
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ἀρκεῖ μοι λιτὴ μὲν ὑπὸ πλευροῖσι χαμεύνα" 
ἐγγύϑι γὰρ προμάλου δέμνιον ἐνδαπίης 

χαὶ λύγος, ἀρχαῖον Καρῶν στέφος. ἀλλὰ φερέσϑω 
οἶνος χαὶ Μουσῶν ἢ χαρίεσσα λύρη, 

ϑυμῆρες πίνοντες ὕπως Διὸς εὐχλέα γύμφην 

μέλπωμεν, νήσου δεσπότιν ἡμετέρης. 
ἐν τούτοις γὰρ ἀμφιβόλως εἰρηχὼς ὁ Νικαίνετος πότερον 
στρωμνῆς ἕνεκεν 7) στειρανώσεως ἀρκεῖται τῇ λύγῳ, τῷ λέ- 
γειν αὐτὴν τῶν Καρῶν ἀρχαῖον στέφος πρόδηλον καϑί- 
στησι τὸ ζητούμενον. συνέβη δὲ τὴν τῆς λύγου στειράνω- 
σιν χαὶ μέχρι τῶν χατὰ 1ΠΠ]ολυχράτην χρόνων, ὡς ἄν τις 
εἰχάσειε, τῇ νήσῳ συνηϑεστέραν ὑπάρχειν. ὁ γοῦν ᾿ἄνα- 
χρέων φησὶ 

Μεγίσϑης ὁ φιλόφρων δέκα δὴ μῆνες ἐπειδὴ 
στεφανοῦταί τὲ λύγῳ καὶ τρύγα πίνει μελιηδέα. 

15. Ταῦτα ἴσασιν οἱ ϑεοὶ ὡς πρῶτος αὐτὸς ἐν τῇ 

καλῇ “Αλεξανδρείᾳ εὗρον, χτησάμενος τὸ τοῦ Μηνοδότου 

συγγραμμάτιον, χαὶ ἐπιδείξας πολλοῖς ἐξ αὐτοῦ τὸ παρὰ 
τῷ ᾿Αναχρέοντι ζητούμενον. λαβὼν δὲ παρ᾽ ἐμοῦ ὃ πᾶσι 
χλοπὴν ὀνειδίζων “Ἡφαιστίων ἐξιδιοποιήσατο, τὴν λύσιν, 
χαὶ σύγγραμμα ἐξέδωκεν, ἐπιγράψας Περὶ τοῦ παρ᾽ ἄνα- 
χρέοντι λυχίνου στεφάνου " ὕπερ ψὺν ἐν τῇ “Ῥώμῃ εὕρομεν 

παρὰ τῷ Αντιχοττύρῳᾳ Δημητρίῳ. τοιοῦτος δέ τις καὶ [ὁ 

“Ἡφαιστίων συγγραφεὺς καὶ] περὶ τὸν καλὸν ἡμῶν Δόραν- 

Ν. 3. λιτὴ μὲν] αἰτη μὲν Α. ἀἄιτημεν Β, αἰτῆμεν Ῥὶ κοίτη μὲν ὙΠ. 
πλευροῖσι ΔΒ οἴ οογγοοίυ5 Ρὶ πλευρῇσι ΜΠ, χαμεύνὰ} χαμμεῦνα 
ΑΔ, Δὺξ χαμεύνη ἀπὲ χαμευνὰς 5ου ΠθΘπάαπὶ υἱάἀϑέιν. 

073 ο. Ψ. 4. ἐγγύθι ἔγγυον ΑΒΡ ἐγγὺς ὙΠ. προμάλου 

ΒΡ. προμόλου Υ. γ. 7. εὐἰχλέα] εὐκλεᾶ Α. ὃ ᾿γικαίνετος 
οπι. Β. 

078 ἃ. τῷ λέγειν 1... τῷ δὲ λέγειν ΑΒΡ. πολυχράτην ΑΒΡ, 

πολυχράτη ΝΊ],. ΑπδΟΓΘΟπ 8. υ υδῖ15 δία ρ. 071] ὁ, πη, 

“Μη͵εγίσϑης) μεγίστης Β. δ μ Ρ, Υ. 2. χε ἀράϊ ὁχ 671. 

ΤιοροΡραίαιν τῇ. ; 
078 6. σύγγραμμα ἈΒ. ξύγγραμμα ῬΥΨ͵,, Περὶ τοῦ! παρὰ 

τοὺ Δ. παρὰ τῷ] παρὰ τῇ Β. ἀνιυποττύρᾳ Α. ἀντικόττυρα Βὸ, 

ἀντιμοττύρα Ὑ].. ἀντεμόντυρα Ῥὶ 1π Ὁ Βῖο Ἰοοὰ5. Οτο βδιιβι ὁ Μιφαιστίων 

“συγγραφεὺς χαὶ ἀοΙοξ (αβαι θη, ἄδρωντον Βα. ἄνδραντον ΡΨ, 

Αδραστον (ϑδυθοημ5. τ ἢ σος ἢ, {ν τι εὐ ν Αγ. 
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τὸν ἐγένετο. ἐχδόντος γὰρ τούτου πέντε μὲν βιβλία 
περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστῳ ἐν τοῖς περὺ ἠϑῶν καϑ'᾽ ἵστο- 
ρίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, ἕκτον δὲ περὶ τῶν ἐν τοῖς ̓ ᾽ηϑι- 

ἔ χοῖς Νικχομαχείοις ᾿Ζ“ριστοτέλους, ἐν οἷς ἀμφιλαφῶς παραϑε- 

μένου περὶ τοῦ παρὰ ᾿“Ιντιφρῶντι τῷ τραγῳδιοποιῷ Πληξίπ- 
που, χαὶ πλεῖστα ὅσα χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αντιφῶντος εἰπόν- 

τος, σφετερισάμενος καὶ ταῦτ᾽ ἐπέγραψέ τι βιβλίον Περὶ 
τοῦ παρὰ ἱενοφῶντι ἐν τοῖς “Ἱπομνημονεύμασιν ντιφῶν- 
τος; οὐλλναυ ῥῆρον; προσεξευρῶν, ὥσπερ. κἀν τῷ περὶ τοῦ 
λυγίνου στεφάνου. μόνον γὰρ τοῦτ᾽ ἴδιον εἴρηκεν ὅτι Φύ- 
λαρχος ἐν τῇ ἑβδόμῃ τῶν ἱστοριῶν οἷδὲ τὴν χατὰ λύγον 

674 ἱστορίαν, καὶ ὅτι οὔτε τὰ Νικχαινέτου οἷδεν οὔτε τὰ ᾿άναω- 

κρέοντος ὁ συγγραφεύς" ἀπέδειξέ τε καὶ διαφωνοῦνταω αἰ- 
τὸν χατ᾽ ἕνια τῶν ἱστορηϑέντων παρὰ τῷ Μηηνοδότῳ. δυ- 

γαται δέ τις λέγειν. περὶ τῆς λύγου ἁπλούστερον ὅτι ὁ 

Μεγίσϑης τῇ λύγῳ ἐστειξαγοῦτο, ὡς παρακειμένης ἐχ τοῦ 

δαψιλοῦς ἐν ᾧ εὐωχεῖτο τύπῳ, συνδέσεως ἕνεχα τῶν κρ 
τάφων. χαὶ γὰρ καὶ “ἀακεδαιμόνισι χαλάμῳ ἩΡΕΑΝΟΤΑ 
ἐν τῇ τῶν Προμαχίων ἑορτῇ, ὡς φησι “Σωσίβιος ἐν τοῖς 

βιβλία ΑΒ. βυβλία ῬΥΤ,. 

078 ἔν νικομαχείοις ΒΥ, νικομοαχίοις Βα511. 1. ἐν οἷς δι εἰρῃ. 

ἐννοίας ΨΙ,. εὐνοίας Ῥ. ἀμφιλαφῶς) ἀμφιλαβῶς Ῥ, παραϑεμέ- 

γου)] παρατιϑεμένου Ἐ). περὶ τοῦ ΑΒ. καὶ περὶ τοῦ Γι 
τραγῳδιοποιῷ Α. τραγῳδοποιῷ ΡΥΤ,. βιβλίον ΑΒ, βυβλίον ΌῪῚ,. 

ἂν τοῖς ᾿Απομνημονεύμασιν 1, 0. προσεξευρὼν ΑΒΡ, προσεξ- 

εὐροὺν Ψ, προσεξευροῦν ἴ,. φύλαρχος ἐν ζ΄. οἷδε Β, 

6074 ἃ. ἀπέδειξέ τε Τ,. ἀπέδειξέ τις ῬΥ, ὃ Π]εγίσϑης} οὐ με-- 
γίοτης Β. Οοπῆ, δά Ρ. 671 6. τῇ λύγῳ ἐστεφανοῦτο οι οἴ ἢ, 
τὴ λυγως (τηλυγως Β) στεφανοῦτο ΑΒ. τῇ λύγῳ στεφανοῦτο ". τὴ 
λύγω στεφανοῦται ὙΤ,. Ῥοβέ παρακειμένης ἴὰ ὙΟ φροβίξαπι 6δϑβέ 
«ΜΕΙΠΕΙ͂. Ῥοβί δαψιλοῦς ἴῃ ΡΥ βοφυϊέιν πάντες γόνυ πεπτηότες 
ἐχ Ρ. 090 ἃ. Ῥρίπιιιβ ἀθίδοίαπη βαρρίονίε Θ΄. σαπίοταβ Νον. 1,60. 
1Χ, 1, ἴπ ανυίΐίθνι ὙΠ οβᾶσχο νο]. 11]. ν. 091. --- 712. δχ οοάϊοῖθιι5 
Τα} 1015, δο ΡΟ ΥῚ πιδιι8᾽. Θπιδ ἀξ οπίθιι5. ᾿ ἡ» μαθ ἤΐοὸ ἥδβις Παϑοῖί 
(αμίογιια Νουαν. Τιεοίϊοιι. ἰϊὸ. 11, ἐαρ. ΧΧΧΙ, [πὶ δἀϊειομῖθιιβ 50 }Π|- 
οοέ ναξουαηα θυ ΪΟΡ 15] Εἰ υϑίαϊ ἦι βογὶρίο οοάϊοο αγποβίαπας Κὶ- 
διϊοιϊεςαθ Πἰοιπαθ..ς Οαβαμθοηιβ ἴῃς πιανρίπο οαϊε, Βαβι, ἀρπὰ 
δοῦν οἰ ρι. προμαχίων ΟΪ., ἀπέ, δὲ ορὶξομνθ ΕΘ ΒΟ Β 6111, ,»ϑιωιέ 
οὐαἶςο8 γι φυῖδιι8. δον ει" προμυχίων.“. Αδαια Ομ. 
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περὶ τῶν ἐν «“1αχεδαίμονι ϑυσιῶν γράφων. οὕτως .,. Ἐν 
" ταύτῃ συμβαίνει τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς χώρας καλάμοις στε- 
φανοῦσϑαι 1) στλεγγίδι, τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς ἀγωγῆς παῖδας 
ἀστεφανώτους ἀχολουϑεῖν. “ 

10. ᾿“ριστοτέλης δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτιχῶν καὶ ᾿“ρίστων 

περιπατητιχος, Κεῖος δὲ τὸ γένος, ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτικῶν 

Ὁμοίων φασὶν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι διὰ τοὺς περὶ τὸν οἶνον 
πόνους τῶν χεφαλαλγιῶν δεσμοὺς εὕρισχον τοὺς τυχόντας, 
τῆς τῶν χροτάφων συνδέσεως ὠφελεῖν δοχούσης" οἱ δ᾽ 
ὕστερον ἅμα τῷ κροτάφῳ προσέβαλον τινὰ καὶ κόσμον 
οἰχεῖον τῇ παρὰ τὸν οἷνγον διαγωγῇ, “ηχανησάμενοι τὸν 
στέφανον. βέλτιον δὲ διὰ τὸ πάσας τὰς αἰσϑήσεις ἐν τῇ 
χειρραλῇ εἶναι ταύτην στεφανοῦσίλαι 2 διὰ τὸ συμφέρειν 

ἐσχεπάσϑαι καὶ συνδεδέσϑαι τοὺς χροτάφους πρὸς τὸν 
οἶνον." ἐστεφανοῦντο δὲ καὶ τὸ μέτωπον, ὡς ὁ καλὸς 
“ναχρέων ἔφη 

᾿ξπὶ δ᾽ ὀφρύσιν σελίνων στεφανίσχους 
ϑέμενοι ϑάλειαν δοτὴν ἀγάγωμεν Διονύσῳ. 

ἐστεφανοῦντο δὲ χαὶ τὰ στήϑη καὶ ἐμύρουν ταῦτω; ἐπεὶ 
αὐτόϑ'ι ἡ καρδία. ἐχάλουν δὲ καὶ οἷς περιεδέοντο τον τρά- 
χηλον στεφάνους ὑποθϑυμιάδας, ὡς ᾿Αλκαῖος ἐν τούτοις 

ἃ ᾿.1λλ: ἀνήτω μὲν περὶ ταῖς δέραις 
περϑέτω πλεχτὰς ὑποϑυμίδας. 

καὶ Σαπφὼ 

[« 

γράφων οὕτως οπι. Β. Ἔν ταύτῃ] φησὶ αἀά. Β. 
074 ", καλάμοις ΑΔ, χαλάμῳ Οδπέ, ἴ.. στλεγγίδι Αι στελεγ-- 

γίδι Οαπί, ἴὰν ᾿Πριστοτέλης δ᾽] δ᾽ οπι. Β.. Κεῖος σαϑαυθοπαβ. 
χκίος Οδμπί, [, “Ομοίων Οαδαιθοπαβ, ΕΒ ὁμοίως. πόνους 

τῶν χεφαλαλγιῶν ΑΒΟ, τόνους κεφαλαλγιῶν Οαπέ, 1, προσέβαλον 

ΑΒ, προσέβαλλον Οαπί, 1. παρὰ] περὶ Ὁ. ι 

6074 ο. ἐπὶ Ο οὐ Επβίαίμῖυ5 Ρ. 1908, 8. ἐπεὲ Οαπέ, ἴω. 

ὀφρύσιν] δου οθαίαν ὀφρύσι. ϑέάλεια»] ϑαλίαν ΒΒ, δρτὴν 

Ἡδιπδηπυ8β ΕἸοπι, ἄἀοσοίγ. πιθέγ. Ρ. 486. δου θοθαξαν ἑορτὴν. 

διονύσῳ ΑΒΟ, διονύσσῳ Οαπί. 1». καὶ ἐμύρουν] καὶ τὰ ἐμύρουν Β. 
ὑποθυμιάδας} ΜΑΙ πὶ ὑποθυμίδας. ἐν τούτοις ὁ]. Β΄. 

6074 ἃ. Λ]οαοὶ οὐ βαρρῆαβ ἔγαρθπηνθηία οπι. Ὁ. ἀλλ᾽ ἀνήτω 
μὲν σαδαυθοπαβ. ἀλλὰ ἀννήτω μὲν 18, ἀλλὰ ἀννήτωμεν (ἀπέ, 1. 

περϑέτω Οδηΐ. ἢ... παρϑέτω ΟἈδαινθοητι85. πλεχτὰς} πλέχτας Οαπέ, 

Ι,. πλεχταὶς ΒΙοπιοΙ ἀπ5, οὐἱ 688 ΠΡ σιὼ, 40. ὑποϑυμίδας Βίοπι- 
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Καὶ πολλαὶς ὑποθυμίδα:ς᾿ 
πλεχταὶς ἄντε ἀπαλᾷ δέρᾳ. 

καὶ “«Δνακρέων 
Πλεχτὰς δ᾽ ὑποϑυμίδας περὶ 

στήϑεσι λωτίνας ἔϑεντο, 

Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς φησιν ὃτι 
ἐπὶ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμιεν τῇ 
χειραλῇ, ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπι- 

γραφομένῃ ΖΣφιγγὶ εἰπὼν 
Τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον, ἀρχαῖον στέφος" 

6 δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου. 
Σαπφὼ δ᾽ ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ στε- 
φανοῦσϑαι ἡμᾶς λέγουσα τάδε 

Σὺ δὲ στεφάνοις ὥδιχα παρϑέσϑ᾽ ἐραταῖς φόβαισιν 
ὅρπαχας ἀνήτω συνερραὶς ἁπαλαῖσι χερσίν. 
εὐάνϑεα γὰρ πέλεται χαὶ Χἄριτες μάχαιρα 

μᾶλλον προτέρην ἀστεφανώτοισι δ᾽ ἀπυστρέφονται. 
ὡς εὐανϑέστερον γὰρ χαὶ κεχαρισμένον μᾶλλον τοῖς ϑεοῖς 
παραγγέλλει στεφανοῦσθαι τοὺς ϑύοντας. ᾿Αριστοτέλης δ᾽ 

Γἐν τῷ Συμποσίῳ φησὶν ὅτι οὐδὲν χολοϑὸν προσφέρομεν 
πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ἀλλὰ τέλεια χαὶ ὅλα. τὸ δὲ πλῆρες τέ- 

λειόν ἐστι, τὸ δὲ στέφειν πλήρωσίν τινα σημαίνει. “Ὅμηρος 

ΠεοΙάα5. ὑποθυμιάδας Οαπέ, 1,, Θαοᾶά δὐάορθαίαν τὰς ἀρ! πάσπι νιάϊε 

ΞΟΠ ΟΡ. πολλαὶς] δονθοθαίαν πολλαῖς, ὑποθϑυμιάδαις ΑΒ. 

ὑποθυμιάδες σαι, 1.. Βεβέϊξαϊ! ὑποθυμίδαις. πλεκταὶς] πλέκταις 

Οαηξ. 10. ΤαΡΡὶ ἄντια παλαιδέραι. ἁπαλᾷ δέρᾳ ϑομνν ΙΒ Νὰ τι βου ι5 
υἱάϊο, ἄντυ ἴπ ἄμπ᾽ τιπίαπάπιπι υἱα θέν", πη ΛΗΔΟΓΘΟΙ 5. Ὑ ΘΟ ϑιι 

πλεχτὰς Ο, πλέχτας (απέ. 1,. ὑποθυμίδας] δουιθοθαίαν ὑποϑυ- 

μιάδας. στήϑεσι Ο, Οαπέ, 1... στήϑεσσιν Ἀ. ἐπὶ τιμῇ Ὁ. ἐπέ τε 
τιμῇ (απί. 1,. ἀντίποινα ΔΙΒΌ. ἀντίποια (απί. Γ᾿. ΠΌΣΟ 

οὐ Βάρρῆϊιβ νϑυϑιιβ οὶ. Ὁ. στέφανον] οτέφανος (ἀγοίϊι5. ἴῃ χ- 
ΠοΓΡ 5 Ρ. 49. 

074 6. Προμηϑέως προμηϑέος Ἀ. τάδε ὁπ). Β. γ. 2. 
ἀνήτω] δου θοθαΐιν ἀννήτω. ἁπαλαῖσι (αδαιθοπαϑ. ἀπαλλαγίση Α. 
ἀπαλλαγείσῃ ὉαπΈ, 1,. ν΄. 3. χάριτες ΛΒ. χάρις τε Οαπέ, [. 

μάκαιρα] μάκαιραι ΒΙΟΠΙ 6] ἀπ5. ἔγασπι. 20. Ψ. 4. προτέρην ἄστε- 
φανώτοισι ϑοινν εἶσ}, οἀϊεῖο. προτέρηνα στεφανώτοισι Οὰμπέ, 1,. προτέ- 

ρηνὰ στεφάνω τοῖσιν Β. δαπυστρέφονται. ἀπέ. ἴ.. δεπυστρέφονταν 

Β, θιρθιῖε Αβδια Βθοηι5. 

074 τ, τῷ Συμποσίῳ] τῷ οἷν. Β. 
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Κοῦροι δὲ χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 
χαὶ 

᾿λλὰ ϑεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει. 

τοὺς γὰρ αὖ τὴν ὄψιν ἀμόρφους, φησὶν, ἀναπληροῖ ἡ 
678 τοῦ λέγειν πιϑανότης. ἔοιχεν οὖν ὁ στέφανος τοῦτο ποιεῖν 

βούλεσθαι. διὸ χαὶ περὶ τὰ πένϑη τοὐναντίον παρασχευά- 
ζοιιέν. ὁμοιοπαϑείῳ γὰρ τοῦ κεχκμηπκότος χολοβοῦμεν ἡμᾶς 

αὐτοὺς τῇ τὲ χουρᾷ τῶν τριχῶν καὶ τῇ τῶν στεφάνων 
ἀφαιρέσει. .- ᾿ 

17. Φιλωνίδης δ᾽ ὁ ἰατρὸς ἐν τῷ περὶ μύρων χαὺ 
στεφάνων ,..}χ τῆς ᾿Βρυϑρᾶς (φησὶ) ϑαλάττης ὑπὸ Διονύ- 
σου μετενεχϑείσης εὶς τὴν ᾿Ελλάδα τῆς ἀμπέλου, καὶ πρὸς 
ἄμετρον ἀπόλαυσιν τῶν πολλῶν ἐχτρεπομένων ἄχρατόν τε 

» προσφερομένων, οὗ μὲν αὐτῶν μανιωδῶς ἐχτρεπόμενοι 

παρέπαιον ; οἱ δὲ νεκροῖς ἐῴκεσαν ἀπὸ τῆς καρώσεως., ἐπὶ 

ἀχτῆς δέ τινων πινόντων ἐπιπεσὼν ὄμβρος τὸ μὲν συμπό- 
σιον διέλυσε, τὸν δὲ πρατῆρα, ὃς εἶχεν ὀλίγον οἶνον ὑπο- 
λελειμμένον, ἐπλήρωσεν ὕδατος. γενομένης δ᾽ αἰϑρίας εἰς 
τὸν αἰτὸν ὑποστρέψαντες τόπον, γευσάμενοι τοῦ μίγμα- 
τος, προσηνῇ χαὺὶ ἄλυπον ἔσχον ἀπόλαυσιν. καὶ διὰ τοῦϑ᾽ 
οἱ “Ἑλληνες τῷ μὲν παρὰ δεῖπνον ἀχράτῳ προσδιδομένῳ 
τὸν ἀγαϑὸν ἐπιφωνοῦσι δαίμονα, τιμῶντες τὸν εὑρόντω 
δαίμονα. ἦν δ᾽ οὗτος ὁ Διόνυσος. τῷ δὲ μετὰ δεῖπνον 

α χεχραμένῳ πρώτῳ προσδιδομένῳ ποτηρίῳ Δία σωτῆρα ἐπε- 
λέγουσι, τῆς ἐκ τοῦ μίγματος ἀλύπου κράσεως τὸν χαὶ 

τῶν ὄμβρων ἀρχηγὸν αἴτιον ὑπολαβόντες. ἐδέησεν οὖν βοη- 
ϑημάτων τοῖς ἐν τῷ πότῳ κεφαλὴν , ἐπιϑλιβεῖσιν. ἣν δὲ 
δεσμὸς ἐξ αὐτῶν προχειρότατος χαὶ τῆς φύσεως ἐπὶ τοῦτο 
ὁδηγούσης. ἀλγήσας γάρ τις κεφαλὴν. ὡς φησιν ᾿αΙνδρέας, 

ἸΚοῦροι) [ΠΔᾶ4, «, 470. ἐπεστέψαντο ΒΒ. ϑον!θοθαίιν ἐπιστέψαντο. 

᾿Αλλὰ] Οαν55. ϑ, 170. τοὺς γὰρ αὖ] αὖ οπι. 6, 

070 ἃ, ὁμοιοπαϑείᾳ Ὁ. ὁμοιοπαϑεῖς Οαπί, 1.. ὁμοπαϑεῖς Β. 

ϑαλάττης) ϑαλάοσης Β. προοφερομένων] προσφερομένων αὐτῶν ΑΒ, 

προσφερομένων αὐτὸν Ὁ, 

Ο7ὃ Ρν. παρέπαιον Ὁ. παρέπεον (δῃέ. 1... ὑπολελειμμένον) 

ὑπολελιμμένον Ἐ). ὑποστρέψαντες Ο. ἐπιστρέψαντες ἀπέ, 1. 

παρὰ δεῖπνον) περὶ δεῖπνον Ὁ. 

ΟΤ7ὃ ο. ἐν τῷ πότῳ] ἐν τῷ τόπῳ Β. 
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εἶτα πιέσας καὶ χουφισϑεὶς, εὗρε χε φαλαλγίας δεσμὸν 
φάρμακον. τούτῳ οὖν βοηϑήματι πρὸς τοὺς πότους χρώ- 

ἃ μενον τοῖς παραπίπτουσι τὴν χξραλὴν ἐδέσμευον" καὶ ἐπὲ 

τὸν κίσσινον στέφανον. ἦλθον, αὐτοματόν τε καὶ πολὺὶν 
ὄντα καὶ κατὰ πάντα τόπον γεννώμενον, ἔχοντα καὶ πρόσ- 
οψιν οὐκ ἀτερπῆ, χλωροῖς πετάλοις χαὶ κορύμβοις σπιά-- 

ζοντα τὸ μέτωπον. χαὶ τοὺς ἐν τῷ σφίγγειν τόνους ὑπο- 

μένοντα; προσέτι δὲ ψύχοντα χωρὶς ὀδμῆς χαρούσης. χαὶ 
ταύτῃ μον δονξι Διονύσῳ ὁ βίος ἀνεῖναι τὸ στέφος, τὸν 

εὑρέτην τοῦ πώματος χαὶ τῶν δι’ αὐτὸ ἐλασσωμάτων ἀλε- 

ξητῆρα βουλόμενος εἶναι. ἐντεῦϑεν δὲ εἰς ἡδονὴν τραπέν-- 

τὲς τὸ μὲν συμφέρον «κα καὶ τοῦ ἐκ μέϑεης παρα- 
6 βοηϑῶν ἐλαττώματος ὁ στέφανος, τοῦ πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς 

ὀσμὴν ἐπιτερποῦς ἐφ δντισὰν. διὸ μυρσίνης μὲν στέφανον 
στύφοντα καὶ τὴν οἴνων ἀναϑυμίασιν ἀποκχρουόμενον, ἔτι 
δὲ ῥόδινον, ἔχοντα τι χαὶ κεφαλαλγίας παρηγορικὸν σὺν 

τῷ κατὰ ποσὸν ψύχειν, πρὸς δὲ τοῖς δάφνινον, οὐχ ἀλ- 
λότριον τοῖς πότοις ἡγητέον. λευχόϊον δὲ, κινητικὸν ὄντα 
κεφαλῆς; χαὶ ἀμαράκινον χαὶ ἅπαντας τοὺς χαροῦν δυ- 

γαμένους ἢ βαρύνειν ἄλλως χεφαλὴν περιστατέον."" τὰ 
αὐτὰ εἴρηχε καὶ ᾿Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ μύρων καὶ στε- 

ἔφάνων αὐταῖς λέξεσι. καὶ περὶ μὲν τούτων, ὦ ἑταῖροι, 
ταῦτα. 

18. Περὶ δὲ τοὺ ᾿ΝΝαυκρατίτου στεφάνου τίς ἔστι τὴν 
ἄνϑην πολλὰ ἀναζητήσας καὶ πολλῶν πυϑόμενος, ὡς οὐ- 

τοὺς πότους Ὁ οἐ Θρίζοπιθ ἨΟΘΒΟΠ6111. τοὺς οὁτη. (απέ. [᾿. παρα- 

πίπτουσι) παραπίνουσι Ὁ. 
Ο7ὅ ἃ. τῷ εὑρετῇ τοῦ πόματος --- ἀλεξητῆρι βουλομένῳ εἶναι Ὁ. 

ἀλεξητῆρα Ἀ. ἀλεξιτῆρα Οαπί. ἢ. βουλόμενος] βουλόμενον Β.. 

τὸ μὲν τοῖς ἐκ μέϑης παραβοηϑοῦν ἐλαττώμασι ἀφῆκαν δρ᾿ οπιθ. 

Ο7Ο ο. μὲν συμφέρον ἢ. μὲν εἰς συμφέρον Οδπέ. ἴ,. Τηἀϊοανὶ 
Ἰδοῦπᾶπι. χαὶ τοῦ Β. Ἰιοποθδίαν καὶ τοῖς. λευκόϊον)] λεὺυ- 

χόϊνον! Ψι4. Βομνν οἰ σῃαθιβοι. δά ρΡ. 689 ἃ. περιστατέον πι- 

ραιτητέον ΘΙ ΟΠ. 

Ο75 Γ᾽ ὅτι ναυκρατέτης στέφανος ἐκ μυρρίνης, ἐκ μύϑου σχὼν τὴν 

ἀρχήν. οὗ γὰρ πρῶτον τοῦτον στεφανωσάμενον, ἐκ μυρρίνης αὐτὸν περιέ- 

ϑέντο, ἔκ ξηρᾶς ἀναϑηλησάσης καινῶς ἐν γναυχράτεν πόλει ἀφρυοδίι: Ὶς 

τάχα βουλῇ. προσφιλὴς δὲ αὕτη τοῖς ναυχρατίταις Ὁ. τὴν ἄνθη") 

τὴν ἀρχὴν Οαδαιθοπιιϑ. 
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δὲν ἐμάνϑανον, ἐνέτυχον ὁψέ ποτε 1]ολυχάρμου Ναυχρα- 
τίτου ἐπιγραφομένῳ βιβλίῳ περὶ ᾿Δφροδίτης. ἔν ᾧ ταυτὶ 
γέγραπται, , Κατὰ δὲ τὴν τρίτην πρὸς ταῖς εἴχοσιν ᾿Ολυμ- 

πιάδα ὁ “Ηρόστρατος, πολίτης ὑμέτερος, ἐμπορίᾳ χρώμε- 
ψος χαὶ χώραν πολλὴν περιπλέων, προσσχών ποτὲ καὲ 

676 Πάφῳ τῆς. Κύπρου, ἀγαλμάτιον “Ἀφροδίτης σπιϑαμιαῖον, 
ἀρχαῖον τῇ τέχνῃ » ὠνησάμενος ἤξι φέρων εἰς τὴν Ιγαύ-- 
χρατιν. καὶ αὐτῷ πλησίον φερομένῳ τῆς «Ἀιγύπτου, ἐπεὸὶ 
χειμὼν αἰφνίδιον ἐπέπεσε καὶ συνιδεῖν οὐκ ἦν ὅπου γῆς 
ἦσαν ἣ κατέφυγον ἅπαντες ἐπὶ τὸ τῆς ᾿Τφροδίτης ἄγαλμα, 
σώζειν αὐτοὺς αὐτὴν δεόμενοι. ἡ δὲ ϑεὸς, προσφιλὴς γὰρ 

τοῖς Ναυκχρατίταις ἦν, αἰφνίδιον ἐποίησε πάντα τὰ παρα- 
χείμεενα αὐτῇ μυρρίνας χλωρᾶς πλήρη, ὀδμῆς τε ἡδίστης 

ν» ἐπλήρωσε τὴν ναῦν ἤδη ἀπειρηκόσι τοῖς ἐμπλέουσι τὴν 

σωτηρίαν διὰ τὴν πολλὴν ναυτίαν. γενομένου δὲ ἐμέτου 
πολλοῦ χαὶ ἡλίου ἐχλάμψαντος χατιδόντες τοὺς ὅρους ἧχον 

εἰς τὴν Ναύχρατιν. χαὶ ὁ Ηρόστρατος ἐξορμήσας τῆς 
ψεὼς μετὰ τοῦ ἀγάλματος, ἔχων καὶ τὰς αἰφνίδιον αὐτῷ 
ἀναφανείσας χλωρὰς μυρρίνας, ἀνέϑηκχεν ἐν τῷ τῆς ᾿Α'φρο- 
δίτης ἱερῷ, ϑύσας τὲ τῇ ϑεῷ καὶ ἀναϑεὶς τῇ “Ἀφροδίτῃ 

ἄγαλμα, καλέσας τε χαὶ ἐφ᾽ ἑστίασιν ἐν αὐτῷ τῷ ἱερῷ 
ς τοὺς προσήκοντας χαὶ τοὺς οἰκειοτάτους, ἔδωχεν ἑκάστῳ 
χαὶ στέφανον ἐκ τῆς μυρρίνης, ὃν καὶ τότε ἐχάλεσε Ναυ- 
κρατίτην.““ ὃ μὲν οὖν Πολύχαρμος ταῦτα. οἷς κἀγὼ πεί- 
ϑοόμαι, ἡγούμενος οὐχ ἄλλον τινὰ εἶναι ΙΝαυχρατίτην στέ- 
φανον ἢ τὸν ἐκ τῆς μυρρίνης, τῷ καὶ μετὰ τῶν ῥόδων 
ὑπὸ τοῦ ᾿“Ινακρέοντος φορεῖσϑαι. καὶ ὃ Φιλωνίδης δὲ εἴ- 

ρηχὲν ὡς ὁ τῆς μυρρίνης στέφανος τὴν ἐκ τῶν οἴνων 

ἐπιγραφομένῳ οπι, Β. 

Ο70 ἃ. Ἰγαύκρατιν)] ναύκρατον Β. αἰφνίδιον ΑΒ, αἰφνίδιος 
ὍΠΩΣ 1. καὶ οὗ ουνιδεῖν Β, ὅπου] ὅποι Ἀ. τοῖς Ιναυ- 

χρατίταις)] τῆς ναυχρατίτης Β. ὑδιῆς τε Οδπέ. 1,, ὀδμῆς δὲ 
ΟΠ οἴσ]ι, οαϊεῖο. 

Ο70 ». γενομένου δὲ] γενομένου τὲ Β. ϑύσας τε] ϑυοσίας τε 

(ἀπέ. 1.. πιοιάανιε Οαπίθειιβ. καλέσας τὲ καὶ] καὶ ἅ06556 τιᾶ-- 
Τΐπη. ἐφ᾽ ἑστίασιν] ἐφεστίασεν Ἐ,, 

076 ὁ. “ηολύχαρμος] πολύχαρμον Β. εἶναι. ΣΝαυκρατίτην] εἶπ 
ναι χρατίτην Αι ᾿Αναχρέοντος] Μιὰ ρυ. 67} ο. 
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ἀναϑυμίασιν ἀποχρούεται. χαὶ ὃ τῶν ὀύδων ἔχεε τὶ χϑ- 

φαλαλγίας παρηγορικὸν πρὺς τῷ καὶ ἐμψύχειν. γελοῖον οὖν 

εἰσι χαὶ οἱ λέγοντες Ναυχρατίτην εἶναι στέφανον τὸν ἐκ 
ἃ τῆς βίβλου τῆς στεφανωτρίδος καλουμένης παρ᾿ «4ϊγυ- 
πτίοις στεφόμενον. παρατιϑέμενοι Θεοπόμπου ἐκ τῆς τρί- 
της τῶν ᾿“Ελληνιχῶν, ὃς φησιν ᾿αγησιλάῳ τῷ «Πάχωνε 
παραγενομένῳ εἰς Αἴγυπτον δῶρα πέμψαι τοὺς Αἰγυπτίους 
ἄλλα τέ τινα χαὶ δὴ καὶ τὴν στεφανωτρίδα βίβλον. ἐγὼ 
δὲ οὐκ οἷδα τίνα ὠφέλειαν ἢ ἡδονὴν ἔχέι τὸ βίβλῳ στε- 
φανοῦσϑαι μετὰ ῥόδων, πλὴν εἰ μὴ οἱ τούτοις χαίροντες 
στέψονται ὁμοῦ σχορόδοις χαὶ ῥόδα. παμπόλλους δὲ οἶδα 

λέγοντας τὸν ἐχ τῆς σαμψύχου στέφανον εἶναι τὸν ΙΝαυ- 
6 χρατίτην᾽" πολὺ δὲ τὸ ἄνϑος τοῦτο κατὰ τὴν Ἄἴγυπτον. 

διάφορος δὲ γίνεται κατὰ τὴν ὀδμὴν ἡ ἐν Αἰγύπτῳ μυρ- 
ρίνη παρὰ τὰς ἐν ἄλλαις χώραις, ὡς καὶ Θεόφραστος 
ἱστορεῖ. 

19. ΓΡτι τούτων λεγομένων ἐπεισῆλϑον παῖδες στεφά- 
γοὺς φέροντες τῶν ἀκμαζόντων χατὰ τοὺς χαιρούς. χαὶ ὃ 
Μυρτίλος, .“έγε καλὲ, εἶπεν, Οὐλπιανὲ στεφάνων ὀνόματα. 
οἱ γὰρ παῖδες κατὰ τὸν Χαιρήμονος Κένταυρον 

“Στεφάνους ἑτοιμάζουσιν, οὗς εὐφημίας 
χήρυχας εὐχαὶ προὐβάλοντο δαιμόνων. 

[ χαὶ ἐν τῷ Διονύσῳ δὲ ὁ αὐτὸς ἔφη ποιητὴς 
“Στεφάνους τεμόντες, ἀγγέλους εὐφημίας. 

σὺ δὲ μὴ τὰ ἐκ τῶν ἐπιγραφομένων «Αἰλίου ᾿“σκληπιάδου 
στεφάνων φέρε ἡμῖν. ὡς ἀνηκχόοις αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἄλλο τι 

παρ᾿ ἐχεῖγα λέγε. δεῖξαι γὰρ οὐκ ἔχεις ὅτι διαλελυμένως 

τις εἴρηχε ῥόδων στέφανον καὶ ἴων στέφανον" τὸ γὰρ 
παρὰ Κρατίνῳ κατὰ παιδιὰν εἴρηται »ΙΝαρκισσίνους ολίσ- 

βους." καὶ ὃς γελάσας, Πρῶτος ἐν τοῖς “λλησι στέφανος 

070 ἀ. ἐκ τῆς τρίτης) ἐκ γ᾽ Β. παραγενομένῳ Β΄. ΤΟ ΟΡ (ΠΣ 

παραγινομίνῳ: βίβλῳ] βύβλῳ Ἀ. κύκλῳ Ὁ. εἰ ἢ οὗ εἰ μή τὸ 

οἱ Β. σκορόδοις Β, Τιοροθδξι! σχορόδους. 
670 6: Θεύφραστος] Η. Ρ. ΥἹ. 8, ὅ. ν». 219. ὉΠ ΘΙ ΘΠ ΟΠ 5 

οχ Οδηΐξαι Ὁ γὙΘΓΒ8. Ὁ, Ὁ. προὐβάλοντο (αῃξ. 1,.. προὐβάλ- 
λοντο ΑΒ. 

676 “. ὃ αὐτὸς ΑΒ. ΑΡενδέ δ. σὺ δὲ μὴ τὰ] ἐν δὲ μήτα Ἐ. 
διαλελυμένως] διαλελυμένων Β. ὀλίοβους ϑαομυνεῖρ. ὀλίσκους 

Οδηΐ, 1,. 
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- ε ΄ 

ὠνομάσϑη, ὥς φησι ῆμος ὃ Δήλιος ἐν τετάρτῳ 4ηλιά- 
« Ρ ΓΞ " " 

δὸς. τὸ παρὰ μὲν ἡμῖν στέφος, παρὰ δέ τισι στέμμα 
͵ ν ᾿ ’ ν» ΄ 

᾿προσαγορευόμενον, διὸ καὶ τούτῳ πρώτῳ στεφανωσάμενοι 
δεύτερον περιτιϑέμεθα τὸν δάφνινον. κέκληται δὲ στέφα- 
γος ἀπὸ τοῦ στέφειν. σὺ δὲ οἵει μ᾽, ἔφη, Θετταλὲ ποι- 
κιλόμυϑε. τῶν χοινῶν τούτων καὶ χκαϑημαξευμένων ἐρεῖν 

Α ν - -Ὁ ς ᾿ ’ 

τι; διὰ δὲ τὴν σὴν γλῶσσαν τῆς ὑπογλωττίδος μνησϑή- 
σομαι, ἧς Πλάτων ἐμνήσϑη ἐν Διὶ χακουμένῳ 

Καίτοι φορεῖτε γλῶτταν ἕν ὑποδημασι, 
- » ἢ ᾿ « , 

στεφανοῦσϑ' υπογλωττίσιν, ὁταν πίνητέ που" 

Ρ κἂν χαλλιερῆτε, γλῶτταν ἀγαϑὴν πέμπετε. 
ν » - - - « ." 

Θεόδωρος δ᾽ ἐν ταῖς ᾿“ττικαῖς φωναῖς, ὡς φησι Πᾶαμφι- 
2 - Ν 9 - ΄ 

λὸς ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων, πλοκῆς στεφάνων γένος τι 
ν , 3 , Ε »“" 

τὴν ὑπογλωττίδα ἀποδίδωσι. λαβὲ οὖν παρ᾽ ἐμοῦ" χατὰ 
Ὶ 2 , 

γὰρ τὸν Βυριπίδην 
Ν Ε] " " Ψ - τ 

Ἂχ παντὸς ἂν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
ϑ -- 3 " 7 ΄ ᾽ 

ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἄν. εἰ λέγειν εἴη σοφός. 
2 ’ « - ΄ ᾿ 

20, ᾿Ισϑμιαχον. οὕτως τοῦτον χαλούμενον στέφανον 

᾿Αριστοφάνης μνήμης ἠξίωσεν ἐν αγηνισταῖς λέγων οὕτως 
, Ξ- - , 99 Ὕ -» . »-Ἢ 

ο Τί οὖν ποιῶμεν; γχλανίδ ἐχρῆν λευχὴν λαβεῖν" 
ΟΌΣΥ ΣΙΩᾺ ᾿ ΄ « « νἶ 
εἰτ ἰσϑμιαχα λαβόντες ὠσπερ' οὗ χδροι 
ἀδωμεν εἰς τὸν δεσποτὴν ἐγκώμιον. 

3 2 -ὋὉ- ͵ . 2») 

“ειληνος δ ἐν ταῖς Τ)λώσσαις φησὶν. Ισϑμιον στέφα- 

Ο77 ἃ. στέφος] στέφανος ὈὉαπέ, ΟΤ.,. οπιοπᾶανιε Οδπέθιι 8. 
προσαγορευόμενον ὁπι. Β, κέχληται ΑΒ. χέχλιταν ἀπέ, ἴω, 

στέφειν οι νν ΕἸ σῃ, ΓΙΡΡῚ στεφάνου. καϑημαξευμένων] ον οθαΐατ 

χατημαξευμένων. κακουμένῳ] καλουμένῳ Β,, ῬΙ]αἴοπὶβ ὙΘΓΒῈ5 

οπι. Ὁ. Υ. 1. γλῶτταν) δουθοθαξαν γλῶσσαν. Υ. 2. στεφα- 

νοῦσϑ᾽ ῬΟΙΒΟΠῚ5 ἴῃ ΜΙ ΒΟΘΙ απ, Ρ. 44. Τρθγὶ στεφάνους δ᾽. 
ὑπογλωττίσιν Ἀ. ὑπὸ γλώττησιν Οαπέ. 1. ὅταν δον οἶσῃ. 1ἱθτὰ 

ὅτε. πίνητε) πείνητε Ἀ. : 

Ο77 ΒΟ. Ὺ. 3. κἂν Ὁαβαυθοηυβ. 1ἱδὺὶ χαὶ, πέμπετε] πέμπε- 
ται Δ. πέμπητε Β. ταῖς ᾿Αττικαῖς) ταῖς οπι. Β, οὖν παρ᾽] 

οὖν καὶ παρ᾽ Β. γὰρ οπι. Β. Ἡὐριπίδην) Τὰ Ἀπέΐορα ἀρυᾶ 

διοραρθα ΕἸ σ. ΠΧ Χ ΧΗ, 2, νο]. 1Π|. νυ. 149, παντὸς) παντὸς 
γὰρ Β, λέγων οὕτως οπι. Β. 

Ο77 ο. Ν. 8. εἰς τὸ»] ἐς τὸν Β, Σειληνὸς] δοΡΙ οί Σὺ- 
ληνὺς. ἐν ταῖς Τ᾽λώόσαις) ϑογιθοθαί ἐν ταῖς Τλώτταις. ἐν γλώσ- 

σαις ἢ. 
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γον.“ Φιλητᾶς δέ φησι Στέφανος. ἤγουν ὁμωνυμία ἄμ- 

φοτέρωϑι, οἷον τῆς χεφαλῆς χαὶ τοῦ πρώτου χόσμου. λέγω 
δὲ τὸ ἐπὶ τοῦ φρέατος χαὶ τοῦ πρώτου χόσμου. λέγω δὲ 

τὸ ἐπὶ τοῦ φρέατος καὶ τοῦ ἐγχειριδίου ἴσϑμιον."“ Τιμα- 

χίδας δὲ χαὶ “Σιμίας οἱ Ῥόδιοι ἀποδιδόασιν ἕν ἀνϑ'᾿ ἑνὸς 
οἸσϑμιον, στέφανον“ οὗ μνημονεύει καὶ Καλλίξενος ὁ “Ῥό- 

ἃ διος χαὶ αὐτὸς γένος ἐν τοῖς περὶ .Αλεξανδρείας γράφων 
πο ΠΥ ΜΜΟΡΟΝ 

21. ᾿Επεὶ δὲ ᾿4λεξανδρείας ἐμνημόνευσα, οἶδά τινα ἐν 
τῇ καλῇ ταύτῃ πόλει καλούμενον στέφανον ᾿Αντινόειον γινό- 
μένον ἐκ τοῦ αὐτόϑι. χαλουμένου λωτοῦ. φύεται δ᾽ οὗτος 
ἐν λίμναις ϑέρους ὥρᾳ, καὶ εἰσὶν αὐτοῦ χροιαὶ δύο, ἡ 
μὲν τῷ ῥόδῳ ἐοικυῖα" ἐκ τούτου δ᾽ ὁ πλεκόμενος στέφα- 
γος χυρίως ΑἸντινόειος καλεῖται" ὁ δ᾽ ἕτερος λώτιγος ὁνο- 

μάξεται, χυανέαν ἔχων τὴν χροιάν. χαὶ Παγχράτης τις 
ο τῶν ἐπιχωρίων ποιητὴς. ὃν καὶ ἡμεῖς ἔγνωμεν, “Αδριανῷ 

τῷ αὐτοχράτορι ἐπιδημήσαντι τῇ .“λεξανδρεί ἰᾳ μὲ ἑτὰ πολ- 

Ὥ: τερατείας ἐπέδειξε τὸν ῥοδίζοντα λωτὸν, φάσχων αὐ- 

τὸν δεῖν καλεῖν ᾿Αντινόειον, ἀναπεμφϑέντα ὑπὸ τῆς γῆς, 
ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ ὰαυρουσίου λέοντος, ὃν χατὰ 
τὴν πλησίον τῇ “λεξανδρείῳ «Τιβύην ἐν χυνηγίῳ καταβε- 
βλήκει ὃ “δριανὸς, μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῷ χρόνῳ 

κατανεμηϑέντα πᾶσαν τὴν “ιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίχητα 
ἐπεποιήκει οὗτος ὁ λέων. ἡσϑεὶς οὖν ἐπὶ τῇ τῆς ἐννοίας 
εὑρέσεν καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν αὐτῷ σίτησιν ἔχειν 

Φιλητὰς] ϑοιιθοθαίυν Φιλήτας. φιλίτας Α. λέγω δὲ τὸ Α. λέγω δὲ 
τοῦ Οδαηί. [,. Σιμίας} δου θοθαίαγ Σιμμίας. Καλλίξενος) καλ-- 
λίξεινος ΑΒ, ὁ Ῥόδιος) ὃ ἀο]οὲ δοιννθῖ5}ι. 

Ο77 ἃ. γράφων οὕτως οπι. Β. Τιασυπᾶπὶ ᾿πάϊσαν! (αβαιΐνο- 

Πτι8. ἐμνημόνευσα) φηοὶ αἀὰ, Β. Ἐπὶ ᾿στέαν φὰϊ ΟΠ ΠΧ θη πὰθο 

γοΥθ 6586 5101 ροιβιια 51556, γινόμενον ΑΒΟ, γενόμενον (ἀπέ. 1. 
ὀνομάζεται οπι. Β. Παγκράτης) απο πανγαϊοπθηι ἀρρο- 

δας Τυπιβέδι 5 ρ. 1016, 58. 

Ο77 6. ᾿άἀδριανῷ] ΑἸ1ῸῚ ἀραιὰ ἐπ δ παοιπι ᾿δριανὸς ΒΟ» δ ξιτ. 
᾿Αντινόειον)] ἀντινίϊον Α. ᾿Αδριανὸς}] ἀνδριανὸς Β΄. χαὶ καινό- 
τὴτε ΑΒΟ οὲ Ειιβίαίῃῖιι8, καὶ νεύτητε ὑὰπῖ, Σω. σίτησιν} σίτισιν 
Ετιϑέδ ἢ τι5. 

ἈΤΗΒΝΆΕΙΕ. {Π], 07 
͵ 
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ἢ ἐχαρίσατο. χαὶ Κρατῖνος δ᾽ ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν ᾿Οδυσσεῦσι 
κέχληχε τὸν λωτὸν στεφάνωμα, διὰ τὸ πάντα τὰ φυλλώδη 
ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων στεφανώματα λίγεσϑαι. ὁ δὲ Παγχρά- 
τῆς ἐν τῷ ποιήματι οὐκ ἀγλαφύρως εἴρηκεν 

Οὔλην ἕρπυλλον, λευχὸν κρίνον ἠδ᾽ ὑάχινθϑον 
πορφυρέην, λευχοῦ δὲ χελιδονίοιο πέτηλα, 
καὶ ῥύδον εἰαρινοῖσιν ἀγνοιγόμενον ξεφύροισιν" 
οἴπω γὰρ φύεν ἄνϑος ἐπώνυμον ᾿Δντινόοιο. 

678 22, Πυλεών. οὕτως καλεῖται ὃ στέφανος, ὃν τῇ Ἥρᾳ 

περιτιϑέασιν. οἱ Δάκχωνες, ὡς φησι Πάμφιλος. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ Ἰάκχαν τινὰ καλούμενον οἶδα στέφανον 
ὑπὸ “ἰχυωγίων, ὡς φησι Τιμαχίδας ἐν ταῖς λώσσαις. 

Φιλητᾶς δ᾽ οὕτως γράφει ,, Ιάχχα, ἐν τῇ «Σικυωνίᾳ στε- 
φάνωμα εὐῶδες 

Ἅστηχ᾽, ἀμφὶ κόμας εὐώδεας ἀγχόϑιε πατρὸς 
καλὸν ᾿Ιαχχαῖον ϑηκαμένη στέφανον. 

“έλευχος δὲ ἐν ταῖς ]λώσσαις ἑλλωτίδα καλεῖσϑαΐ 

φῆσι τὸν ἐκ μυρρίνης πλεχόμενον στέφανον, ὄντα τὴν πε- 
" ρίμετρον πηχῶν εἴκοσι, πομπεύειν τε ἐν τῇ τῶν ᾿Βλλωτίων 

ἑορτῇ. φασὶ δ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ τῆς Εὐρώπης ὀστᾶ κομίζεσϑαι, 
ἣν ἐχάλουν ᾿Ἑλλωτίδα. ἄγεσϑαι δὲ καὶ ἐν Κορίνϑῳ τὰ 
“βλλώτια. 

Θυρεατικοί. οὕτω καλοῦνται στέφανοί τινὲς παρὰ “1«- 
χεδαιμονίοις. ὡς φησι “Ξὠσίβιος ἐν τοῖς περὶ ϑυσιῶν, 

«ιλίνους αὐτοὺς φάσκων νῦν ὀνομάζεσϑαι, ὄντας ἐκ φοι- 

ΟΘ77 ἢ τὸν λωτὸ»] τὸ λωτὸν Α. Ψ. 1. οὔλην Ο. οὐλὴν σαπέ. ἢ. 
078 ἃ. Ππιυλεών] πυλέων Οαπέ. Τ,,. περιτιϑέασν λάκωνες Β.. 

»ἸΙάχχαν)] ἴαχαχα Β.. Τιμαχίδας) τιμαχίδης Β, ἐν ταῖς Γλώσ- 
σαις}] ϑουὶθοθαίαν ἐν ταῖς ΤΓλώτταις. ἐν γλώσσαις Ἔ. (Φιλητᾶς) 

δου θαίαν Φιλήτας. φιλίτας ΑΒ. «Σικυωνίᾳ) φησὶ ἀάᾷ, Β, 4 οπὶ 
Ριδροράθηξία οὕτως γράφεν ΟΠ ΟΓΘ. ΒΌΒΡΙΘΟΥ, Ῥοείδθ υθϑῦβιιϑβ 

οηϊ. 6. Ψ. 1. ἀμφὶ κόμας ϑδοιυνοῖρι. ἀμφίκομα Οαπέ, ἴ. 

εὐώδεας ΑΒ. εὐώδεως Οαπέ, εὐώδεος 1. ἐν ταῖς Τλώσσαις] ταῖς 

οἴ. Β. ἑλλωτίδα)] δουτθεθαΐαν ἐλλωτίέδα. ἑλλωτίδα Β, 
Ὁ78 Ὁ, εἴκοσι] ΜοΡοθαίυΣ κ. πομπεύειν τὲ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν .--. 

ἐλλωτίων κορινϑόϑι ἐπὶ εὐρώπηῃ, ἣν ἐκάλουν ἑλλωτίδα Ὁ. “Ἑλλω- 

«ίω»] δον θοθδίαγ ᾿ λλωτίων. ἐλωτίων 18. φαοὶ Α. φησὲ σαπέ, 1,, 

“ϑλλωτιδα] ϑοτιδεθαέαν ᾿Ελλωτίδα, ἑλλώτια Δ. δουθοθδξαγ 
᾿Ελλώτια. οτέφανοί τινες] τινὲς στέφανοι Β,, 
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γίχων. φέρειν δ᾽ αὐτοὺς ὑπόμνημα τῆς ἐν Θυρέῳ γενομέ- 
γῆς νίχης τοὺς προστάτας τῶν ἀγομένων χορῶν ἐν τῇ 
ἑορτῇ ταύτῃ, ὅτε καὶ τὰς Γυμνοπαιδιὰς ἐπιτελοῦσι. χοροὶ 
δ᾽ εἰσὶ τὸ μὲν πρόσω παίδων, τὸ δ᾽ ἐξ ἀρίστου ἀνδρῶν, 
γυμνῶν ὀρχουμένων καὶ φδόντων Θαλήτου καὶ ᾿Αλχμᾶνος 
ζσματα χαὶ τοὺς Διονυσοδότου τοῦ “άχωνος παιᾶνας. 

Μελιλωτίνων δὲ στεφάνων μνημονεύει ΄ἄλεξις ἐν Κρα- 
τεύῳ ἢ Φαρμαχοπώλῃ οὕτως 

“Στεφάνους τε πολλοὺς χρεμαμένους μελιλωτίγνους. 

᾿Επιϑυμίς. Σέλευκός φησι, Τὴ πάντα στεφανώματα." 

Τιμαχίδας δέ φησι τὰ παντοδαπὰ στεφανώματα, ἃ τὰς 
ἃ γυναῖχας φορεῖν, οὕτως χαλεῖσϑαι. ὑποϑυμὶς δὲ χαὶ ὑπο- 

ϑυμιάδες στέφανοι παρ᾿ Αἰολεῦσι χαὶ Ἴωσιν, οὖς περὺ 
τοὺς τραχήλους περιετίϑεντο, ὡς δαφῶς ἔστι μαϑεῖν ἐκ 
τῆς ““λκαίου καὶ ᾿Ανακρέοντος ποιήσεως. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν 

᾿ τοῖς Δτάχτοις ὑποϑυμίδας “εσβίους φησὶ καλεῖν μυρσίνης 

κλῶνα. περὶ ὃν πλέχειν ἴα χαὶ ἄλλα ἄνϑη. καὶ ὑπογλωτ- 
τὶς δὲ στεφάνου ἐστὶν εἶδος, Θεόδωρος δ᾽ ἐν ταῖς 4ττικαῖς 
Τλώσσαις στεφάνων πλοκῆς γένος παρὰ “Πλάτωνι ἐν Διὶ 
κακχουμένῳ. 

6 23. Εὑρίσχω δὲ καὶ παρὰ τοῖς κωμικοῖς κυλιστόν τινὰ 

χαλούμενον στέφανον, καὶ μνημονεύοντα αὐτοῦ ᾿ἄρχιππον 
ἐν ἱῬίνωνι διὰ τούτων 

ϑῷος ἀποδὺς ϑοὶϊμάτιον ἀπέρχεται 

[«᾿ 

δ᾽ αὐτοὺς] δι᾽ αὐτοὺς Β, 
6078 ο. χοροὶ δ᾽ εἰσὶ γ.. ὃ μὲν πρῶτος παίδων" ὃ δὲ δεύτερος ἐφή- 

βων" ὃ δὲ τρίτος ἀνδρῶν ΝΥ ΟΠ ΔΟΙΐι5. δὰ ΡΙαΐαγοι! Δοτα], νο], 

ὙΙ. Ρ. 1206. μελιλωτίνων ΑΒ. μελεωτίνων Οὰπέ, 1,. ἐν οἷ. Β, 

Ἀρατεύᾳ ϑομννοῖρι. ΓΥΡΓΙῚ χρατίᾳ, οὕτως οπι, Β. 

᾿μελιλωτίνων δὲ ὀτεφάνων μνημονεύει ἄλεξις. φιλήτας δέ φησι ὑποϑυμίδας 

λεσβίους καλεῖν μυρσίνης κλῶνα --- Ὁ, ᾿Επιϑυμίς ϑοῖν εἴρη. ἼἜπι- 
ϑυμίδες Οαδαυθοπι8. Γἰθδτὶ ἐπιϑυμεῖς. Τιμαχίδας) τιμαχίδης Β, 

078 ἃ, ὑποϑυμὶς] ἐπιϑυμὶς δοιινοῖσι, ὑποϑθυμίδες ἢ ὑποϑδυμιάδες 
στέφανοι --- ΒΙοπι ὁ ἀπ5 δα ΑἸοδοὶ {τἀσπὶ|. 40, ὑποθϑυμὶς δὲ} δὲ 

οἴη. Β. περιετίϑεντο)] περιέϑεντο ΒΒ, Φιλητᾶς] δουθοθαίαι 

Φιλήτας. φιλίτας Ἀ. τοῖς ᾿Αἀτάκτοις] τοῖς οπι. Β. ὑποθυμίδας 

ΛΒΟ, ὑποθυμιάδας σαπέ, 1... κλῶνι] κλῶνας Β, ταῖς ᾿Αττιζαῖς} 
ταῖς] οπι. Β. 

078 ἀ. διὰ τούτων οπι, Β, ἀποδὺς Τουρῖι5. Ἐπιοπάδέ, νο]. 

ΘΒ. 
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στέφανον ἔχων τῶν ἐχκυλίστων οἴκαδε. 
Ἄλεξις δ᾽ ἐν μὲν ᾿4γώνιδι, ἢ ̓ Ιππίσχῳ 

ὋὉ τρίτος οὗτος δ᾽ ἔχει 

σύχων κυλιστὸν στέφανον. ἀλλ᾽ ἔχαιρε καὶ 
ζῶν τοῖς τοιούτοις. 

ἐν δὲ Σ,χείρωνί φησιν 
Ὥσπερ κυλιστὸς στέφανος αἰωρούμενος. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾿Αντιφάνης ἐν ᾿Ἑαυτοῦ ἐρῶντι. 
τ Εὔβουλος δ᾽ ἐν Οἰνομάῳ 7) Πέλοπι 

Περιφοραῖς κυκλούμενος 
ὥσπερ χυλιστὸς στέφανος. 

τίς οὖν οὗτος ὁ χυλιστές; οἶδα γὰρ τὸν Θυατειρηνὸν Νί- 
κανδρον ἐν τοῖς ᾿Αττιχοῖς ὀνόμασι λέγοντα τάδε ᾿Εχκυλί- 

σιοι στέφανοι, χαὶ μάλιστα οἱ ἐκ ῥόδων.“ καὶ τὸ εἶδος 
ὁποῖον ζητῶ, ὦ Κύνουλκε. καὶ μή μοι εἴπῃς ὅτε δεῖ τοὺς 
ἁδροὺς ἀχούειν. σὺ γὰρ εἰ ὁ τὰ ἐν τοῖς βιβλίοις οὐ μόνον 

ἀπόρρητα ἐκλέγων, ἀλλὰ χαὶ διορύττων, χαϑάπερ οἱ παρὰ 
Βάτωνι τῷ χωμῳδιοποιῷ ἐν «Συνεξαπατῶντι . φιλόσοφοι, 
περὶ ὧν καὶ “Φοφοκχλὴς «Συνδείπνοις φησὶν οὐσί σοι πα- 

ραπλησίοις 

679 Οὕτοι γένειον ὧδε χρὴ διηλιφρὲς 
φοροῦντα χἀντίπαιδα χαὶ γένει μέγαν 
γαστρὸς καλεῖσθαι παῖδα, τοῦ πατρὸς παρόν. 

ἐπειδὴ οὖν ἤδη χαὶ σὺ πεπλήρωσαι οὐ μόνον τῶν τοῦ 

ΠΙ. ν. 37. Γι ρτὶ ἀποδοὺς. τῶν ἐκκυλίστων Α οἐ Ρο]ὰχ ὙΠ, 1900, 

τὸν ἐκ κυλίστων Οσαπέ, [ἴ,. δ᾽ ἐν μὲν οἴῃ, Β, Ὑ. 1, οὗτος δ᾽ 
Μεϊποκίυβ Ρ. 74, Τιοροραΐίαν δ᾽ οὗτος. “Σκείρωνι) τῷ σκείρωνι Β., 

φησὶν οπι. Β. δ᾽ αὐτοῦ οπι. Β. ᾿Αντιφάνης)] Ῥο] χ 
1.1. καὶ κυλιστὸν δὲ εἴρηκεν ᾿Αντιφάνης. 

078 ἢ. ΕᾺΡΌΙ γοῦθα Οπιῖϑ80. περιφοραῖς δέξαι! Ἐιδέδεϊἶι8. Ὁ, 
1038, 42. αὶ βογρέυπι ὥσπερ τις. οἶδα γὰρ ΑΒ. Αθογδΐ γὰρ. 

τοῖς "Αττικοὶς] τοῖς οπι. Β, τάδε οπι, Β. ἐκκυλίσιοι ΑΒ 
εε Ἐπδίδίδιιβ. ἐκκιλίσιοι Ὁ. ἐχκυλίστιον Οαπέ. 1». καὶ μή μοι -- 
ἀκούειν) εἴη δ᾽ ἂν οἱ ἁδροί 6, βάτωνν Α. κάτωνι (απέ, [,. 
«Συνδείπνοις ([ν. 8, Ρ.. 605.) σύνδειπνοι Β. Ιάδπι 51 ἴθ Α βογίρέυπι 
Ἰηνϑηἰ θέα", ἡογα Παρ Ρὶ ροίουῖε Οαβαυθδοπὶ σον γθοίῖο Συνδείπνῳ, 

079.ἃ. Υ. 1. Οὐ τοι] οὗ τὸ Β. διηλιφὲς Οαδδιθοηι5, δεη- 
λειφὲς Οαῃξ, 1.. διήλειφες Α. Υ. 2. καὶ ἀντίπαιδις Ἀ. σὺ πε- 
πλήρωσιιι) συμπεπλήρωσαι Αι, σὺ ἐμπεπλήρωσαι ϑοιινν οἸΒἢ. 



75 1511 

γλαύχου κρανίων, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀειξώου βοτάνης, ἧς ὁ 

“᾿ἀνϑηδόνιος ἐκεῖνος, δαίμων ἐμφορηϑεὶς ἀϑάνατος πάλιν 
ἢ τις γέγονε, λέγε ἡμῖν περὶ τοῦ προχειμένου, ἵνα μὴ χατὰ 
τὸν ϑεῖον Πλάτωνα ὑπολάβωμέν σὲ ἀποθανόντα μέτα- 
μορφωϑῆναι ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. τοὺς μὲν γὰρ τὰς γαστρι- 

Ὁ μαργίας τε χαὺὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας χαὲ 

μὴ διευλαβουμένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένῃ χαὶ τῶν τοιού- 
των ϑηρίων εἰκὸς ἐνδύεσϑαι. 

24. ᾿Δποροῦντος δ᾽ αὐτοῦ, ᾿ἐπὶ ἕτερον, φησὶ, στέ- 
φαγον μεταβήσομαι, ὃ Ουλπιανὸς » τὸν σρούϑιον καλούμε- 

γον. οὐ μέμνηται μὲν ὁ ᾿“σχληπιάδης, παρατιϑέμενος τὰ 

ἐχ τῶν Εὐβούλου “τεφανοπωλίδων ταῦτα, Ὦ μάχαρ 

ἥτις ἔχουσ᾽ ἐν δωματίῳ στρούϑιον ἀεροφόρητον, 'λεπτότα- 

τον περὶ σῶμα συνιλλέσται τε ἡδυπότατον περὶ νυμφίον 
εὔτριχα, κισσὸς ὅπως καλάμῳ περιφύεται αὐξόμενος ἕαρος 
ὀλολυγόνος ἔρωτι, χατατετηκώς." πλέχεται δ᾽ οὗτος ἐχ τοῦ 

στρουϑίου καλουμένου ἄνϑους, οὗ μνημονεύει Θεόφραστος 
ἦν ἕχτῳ φυτικὴς ἱστορίας ἐν τούτοις ,. , νϑεῖ δὲ καὶ ἡ 
ἶρις τοῦ ϑέρους καὶ τὸ στρούϑιον χαλούμενον, ὃ τῇ μὲν 
ὄψει χαλὸν ἄνϑος, ἄοσμον δέ." 1 αλήνη δ᾽ ἡ -Σμυρναία 
στρυϑίον αὐτὸν ὀνομάζει. 

“Πόϑος. οὕτως τὶς στέφανος ὀνομάζεται, ὡς Νίχανδρός 

φησιν Ο Κολοφώνιος ἐν 1 λώσσαις" χαὶ ἴσως ὁ ἀπὸ τοῦ 

οὕτω χαλουμένου πόϑου ἄνϑους πλεχόμενος, οὗ μνημο- 
γεύει. ὁ αὐτὸς Θεόφραστος ἐν τῷ ἕχτῳ τῶν Φυτιχῶν 

χρανίων ΑΒ. χρανείων Οὰῃέ, 1. ἀειζώου] ἀϊζώου ΔΑ. πάλιν ἢ 

τις ἰΌγῚ οοΥΓαρίο. ἁλινηχὴς Αἀδιηιι8. Πλάτωνα) ἴ Ῥῃαράομθ 
Ρ- 81 ε. ὑπολάβωμεν Α οὐπὶ Οαβᾶιθοπο, ἀπολάβωμεν (απέ. 1». 

679 Β. διευλαβουμένους] δὲ εὐλαβουμένους Β. Αριὰ Ρ]αίοποπι 

διευλαβημένους, μεταβήσομαι Β, Ἰμοροθαΐαν. μεταβήσομεν. 

ὅτι ὃ ἀσχληπιάδης στέφανόν τινα σιρούϑιον φησὶν ἀεροφόρητον λεπτό-- 

πάτον, ἀπὸ τοῦ στρουϑίου ἄνϑους, ὃ τῇ μὲν ὄψει ἐστὲ καλὸν, ἄοσμον 

δέ (. μάκαρ ἥ τις Α. μάκρη τις (ἀπέ, 1. περὶ σῶμα --- ἡδυ-: 

πότατον Δοοθδβθιιηξ οχ Α. συνιλλεσται τε) συνίλλεται οινν ΟΊ σ ἢ, 
περὺ νυμφίον ϑολν οἰρη, Βουθοθαΐαγ περινύμφιον, εὔτριχα 

χισσὸς Ἀ. εὐτριχάχισσος Β΄. εὐτριχάριοοος Οαμπέ. 1, 
679 ὁ. ἐν ἕχτῳ φυτικῆς ἱστορίας] ἀρ. 8, 3. Ρ. 218. ἱστορίας 

τ 0πι. Β. ἔρις) ΒονγΠλοθδέαγ ἔρις. στρούϑιον] Αρυὰ ΤΠοορῆγα- 
βέσπι οτρουϑίέον͵ οτουϑίον Οδηΐ, 1,, οτρύϑιον δον οἰ ρῖι. ϑάμεῖο, 

οὕτως καλουμένου Β. ὃ αὐτὸς ὁπι. Β. 
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ὰ γράφων ὧδε" ,, Τὰ δὲ ϑερινὰ μᾶλλον, ἢ τε λυχνὶς χαὶ τὸ 

Διὸς ἄνϑος χαὶ τὸ χρίνον καὶ ἴφυον καὶ ἀμάρακος ὃ 
Φρύγιος, ἔτε δ᾽ ὁ πόϑος καλούμενος. οὗτος δ᾽ ἐστὲ διτ- 

τὸς, ὁ μὲν ἔχων τὸ ἄνϑος ὅμοιον ὑαχίνϑῳ, ὁ δ᾽ ἕτερος 
ἄχρως. ἕχλευχος; ᾧ χρῶνται πρὸς τοὺς τάφους. ἡ 

Καταλέγει δ᾽ Εὔβουλος καὶ ἄλλους στεφάνους ! 
Αἡίδιον, σὺ δὲ τόνδε φορήσεις 

στέφανον πολυποίχιλον ἀνϑέων, 

γρυπότατον, χαριέστατον, ὦ Ζεῦ" 
τίς γὰρ αὐτὸν ἔχουσα φιλήσει; 

ς χὰν τοῖς ἑξῆς τάδε φησὶ 

ΣΣτεφάνους ἴσως βούλεσϑε" πότερ᾽ ἑρπυλλίνους, 
ἢ μυρτίνους, ἢ τῶν διεξηνϑισμένων ; 
8. τῶν μυρτίνων βουλόμεϑα τούτων. 
σὺ τἄλλα πώλει πάντα πλὴν τῶν μυρτίνων. 

25. φιλύρινος. Ξέναρχος ΣΣτρατιώτῃ 
Φιλύρας εἶχε γὰρ 

ὃ παῖς ἄφυλλον σεέφανον ἀμφικείμενον. 

Καλοῦνται δέ τινες καὶ ἑλιχτοὶ στέφανοι, ὥσπερ παρ᾽ 
τ .Αλεξανδρεῦσι μέχρι καὶ νῦν. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Χαι- 
ρήμων ὁ τραγῳδιοποιὸς ἐν Διονύσῳ διὰ τούτων 

Κισσῷ τε ναρχίσσῳ τὲ τριέλικας χύχλῳ 
στεφάνων ἑλικτῶν. 

Περὶ δὲ τῶν ἐν Αἰγίπτῳ ἀεὶ ἀνϑούντων στειράνων 
᾿Ἑλλάνιχος ἐν τοῖς «ἀἰγυπτιαχοῖς οὕτω γράφει ,» Πόλις ἐπι- 

079 ἃ. ἐν τῷ Ἀ. τῷ οπι. Β, Οσαπέ, 1. ἕχτῳ Β. Βογιθοθαΐξαγ ς΄. 

γράφων ὧδε οπι. Β, 41 φησὶ ᾿ηΐογε Ροβὲ ϑερινά. ΤΠθο- 
Ῥἢγαϑέϊ νοῦρὰ ἐζογαπὶ αἴοσὲ Ρ. 080 ἔ, ἄνϑος οπι. Β. κρίνον] 

κρῖνον Β. χήρινϑον ἵπ ὙΠΟΟΡΗ βίο δἀθθδΐαγ. ἔτι δ᾽ δὴ ἔτι χαὺ 
ὃ ἢ, Ψ. 1. «ΑΑἀἰγίδιον] ἀργίδιον Β. 

079 6. Υ. 1. πότερ᾽ 1ιἰθτι πότερον. Ἐπιοπάαντς σπου. 

. 2. διεξηνϑισμένων Ῥοιδοπι5. ὐἰθγὶ διηνϑημένων. Υ. 3. Ροκὲ 

τούτων αἸϊαυ!ὰ ομῖδῖδδο νἱἀοέυν, ὨΟΡγαθο ἀὰ Ατιβέορῃ, ΡΙαεῖ 
νυ. 301. ν. 44. βςογιβοπάυπι υἱάδθαΐαν βουλόμεθα τουτωνί: σὺ δὲ | 

ἅπαντα πώλει τἄλλα πλὴν --. Υ. 4. οὺὑ τλλα)] ϑον)οθαξον σύ τ᾽ 
ἄλλα. ἑλικιτοὶ στέφανοι) στέφανοι οι. ΚΒ. ὥσπερ] ὡς Β, 

679 ἢ δ᾽ αὐτῶν οπι. Β. ἐν οἱ διὰ τούτων ὁπ. 8), 

ἘΓΟΙ ΙΔ ΏΪΟΙ οὲ Ὁ Θπιοεγι; ἸοοῸ5 οπὶ, Ο. τοῖς οἴ οὕτω γράφει ὁπ. Β. 
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ποταμίη Τίνδιον ὄνομα. αὕτη ϑεῶν ὁμήγυρις χαὶ ἱερὸν 
μέγα χαὶ ἁγνὸν ἐν μέσῃ τῇ πόλει λίϑινον χαὶ ϑύρετρα 
λίϑινα. ἔσω τοῦ ἱεροῦ ἄχανϑαι περύχασι λευκαὶ καὶ μέ- 

᾿θδολαιναι. ἐπ᾿ αὐταῖς οἱ στέφανο: ἐπιβέβληνται ἄνω τῆς 

ἀχάνθϑου τοῦ ἄνθους χαὶ ῥοιῆς ἄνθους χαὶ ἀμπέλου πε- 
πλεγμένοι" καὶ οὗτοι ἀεὶ ἀνϑέουσι. τοὺς στεφάνους ἀπέ- 
ϑεντο οἱ ϑεοὶ ἐν «Αἰγύπτῳ, πυϑόμενοι βασιλεύειν τὸν 
Βάβυν, ὃς ἐστι “Γυφών.““ Δημήτριος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν 
κατ᾿ «Ἄϊγυπτον περὶ Ἄβυδον πόλιν τὰς ἀκάνϑας ταύτας 
εἰναί φησι γράφων οὕτως ον ἔχει δὲ καὶ ὃ κάτω τόπος καὶ 
ἄχανθϑάν τινα δένδρον, ὃ τὸν χαρπὸν φέρει στρογγύλον 

» ἐπί τίνων χλωνίων “περιφέρων. ἀνϑεῖ δ᾽ οὗτος ὅταν ὧρα 

ἢ; καὶ ἐστὶ τῷ χρώματι τὸ ἄνϑος χαλλιφεγγές. λέγεται δέ 
τις μῦϑος ὑπὸ τῶν «ἀγυπτίων, ὅτι οἱ Αἰϑίοπες στελλό- 

μένου εἰς Τροίαν ὑπὸ τοῦ Τιϑωνοῦ, ἐπεὶ ἤκουσαν τὸν 
Μέμνονα τετελευτηκέναι, ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τοὺς στεφέά- 
γους ἀνέβαλον ἐπὶ τὰς ἀχάνϑεας. ἔστι δὲ παραπλήσιιι τὰ 

χλάώνια στεφάνοις, ἀφ᾽ ὧν τὸ ἄνϑος φύεται." ὁ δὲ προει- 
θημένος ᾿᾿λλάνιχος καὶ “μασιν “Ἱἰψύπτου βασιλεῦσαι, ὙΠ Ὲ 

την ὄντα χαὶ τῶν «τυχόντων κατὰ τὸν πρῶτον βίον, διὰ, 
ς στεφάνου δωρεὼν, ὃν ἔπεμψεν, ἀνϑέων πλεξάμενος ὡρῳ 
περιχαλλεστάτων, γενέϑλια ἐπιτελοῦντε Π]ατάρμιδι τῷ τῆς 

“Αἰγύπτου τότε βασιλεύοντι. τοῦτον γὰρ ἡσϑέντα τῷ καλ- 
λὲε τοῦ στεφάνου χαὶ ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι τὸν αἵμασιν 
καὶ μετὰ ταῦτα τῶν φίλων ἕνα αὐτὸν ἔχοντα ἐχπέμψαι 

οὕτω] οὕτως Α. Πόλις] ἔφη ααὰ. Β, αὕτη οι οἶ ἢ. 

αὐτὴ (αμέ, 1... ἐν αὐτῇ ΟἀΒαι ΠΟ π15. 

- 
680 ἃ. αὐταῖς ϑαϊπιαδίυ5. Εἰχουοιϊίαξε, ΡΙ απ, Ρ. 377. αὐτοῖς "", 

Οσαπέ, 1. οὗ ΑΒ. δ᾽ οἱ (ἀμί. ξως ῥοιὴς ἄνϑονς) ΓΛΌΝΙ ῥοιὴς ἄνϑος. 

Ἡπιρηάαντ Ομ ίθειι5, οὗτοι Δἴ". οὕτως ξαπί, }.. “υφών) δου 1- 

Ῥεθαίαν Τυφῶν. "άβυδον ΒεονκΚοίτα8. ἀα εοραπαι Βνχαπε ᾿. 14. 

ΤηΡυῖ ἄβυλον. φηοὶ γράφων οὕτως] φησὶν οὕτως 1. δὲ καὶ ὃ} 

χαὶ οπ!. Β. ἄχανϑάν τινα] ἀκανϑάντινον Ὁ. 

6080 ΜΝ. χαλλιφεγγὲς ϑαϊπιαβῖι5. ΓΥΡΥῚ χαὺ ἀφεγγές. 

080 ες. περικαλλεστάτων Δ. περικαλλῶν Ο. περικαλλέστατον Οδμῃΐύ. Ι,. 

“Πατάρμιδι --- ΤΠατάρμιδος] παρτάμιδι --α παρτάμιδος (δαί. ψυς 

Ἐπιθηαίαμπι εχ ΔΌ. συνθηματιαίων δὲ στεφάνων, ἠργολαβημένων 
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ποτὲ καὶ στρατηγὸν, Αἰγυπτίων αὐτῷ πολεμούντων" ὑφ 
ὧν διὰ τὸ τοῦ Πατάρμιδος μῖσος ἀποφανϑῆναι βασιλέα. 

20. “Συνϑηματιαῖοι στέφανοι, ἠργολαβημένοι καὶ ἐχδό- 

σιμοι. ᾿ἡριστοφάνης ἐν Θεσμοφοριαζούσαις ὐ 
λέξαι στεφάνους συνθηματιαίους εἴκοσιν. 
Χορωνόν. ᾿ΑἽπίων ἐν τῷ περὶ τῆς “Ῥωμαϊχῆς διαλέ- 

χτου φησὶ τὸν στέφανον πάλαι χορωνὸν καλούμενον, ἀπὸ 
τοῦ τοὺς χορευτὰς ἐν τοῖς ϑεάτροις αὐτῷ χρῆσϑαιν αὖ- 

τούς -τὲ περικειμένους χαὶ ἐπὶ τὸν στέφανον ἀγωνιζομένους, 
χαϑὼς ἐν τοῖς “Σιμωνίδου ἐπιγράμμασιν ἰδεῖν ἔστιν οὕτω 
χαλουμένου 

Φοῖβος ἐσαγεῖται Τυνδαρίδησιν αοιδὴς, 
ἂν ἄμετροι τέττιγες ἐπεστέψαντο χορωνῷ. 

᾿ἀχίγιοι. στέφανοί τινὲς καλοῦνται οὕτως, οἱ ἐχ τῆς 

ἀχίνου τοῦ φυτοῦ πλεχόμενοι, ὥς φησιν άνδρων ὁ ἱατρός. 
παρέϑετο δ᾽ αὐτοῦ τὴν λέξιν Παρϑένιος ὁ τοῦ Διονυσίου 
ἐν τῷ πρώτῳ τῶν παρὰ τοῖς ἱστοριχοῖς λέξεων. 

27. Στεφανωματιχὰ δ᾽ ἄνϑη καταλέγει Θεόφραστος 
τάδε, ἴον, Διὸς ἄνϑος, ἴφυον, ἡμεροκαλλές. πρῶτον δὲ 
τῶν ἀνϑέων ἐχφαίνεσθαί φησι τὸ λευχόϊον, ἅμα δ᾽ αὐτῷ 
καὶ τὸ φλόγινον καλούμενον τὸ ἄγριον" ἔπειτα νάρκισσον 
καὶ λείριον, καὶ τῶν ὀρείων ἀνεμώνης γένος τὸ καλούμε- 

καὶ ἐκδοσιμαίων μέμνηταν ἀριστοφάνης Ὁ. Συνϑηματιαῖοι] συνϑη- 

ματαῖοι ΑΒ, ἐν οπι. Β. Θεσμοφορικζούσαις] ΥΙ. 458, 
“λέξαι στεφάνους) στεφάνους πλέξαι ἈΒ. 

080 ἃ, Χορωνόν) Χορωνός ΟΑΒΔΌΡΟΠΙ5. Σιμωνίδης] Ἐγτ. 129. 

Ῥ. 398. οὕτω] οὕτως Α. καλουμένου] καλούμενον Ῥιαγβᾶπυβ, 

ἀοιδῆς ἂν Βομινοῖσι. ἀοίδησαν σαπέ. 1., ἄδην. ἀλλ᾽ Ιασουδίυ 
Ρ. 300. ἐπεστέψαντο Δ οἱ Οαδαιθοπαβ. ἐπέμψαντο Οαπε, 10. 
᾿Ακίνιον (αϑδαιθοπιβ. ἀκίννιον ἀπέ. 1. ἀκίνου] 1υἱθτὶ ἀκίδος. 

Ἐπιοηάανὶς Οδηέθιιβ. ἐν τῷ πρώτῳ] ἐν α΄ Β. 
080 6. Θεύφραστος] Ἡ, Ρ. ΨΙ. 6, 11. ν. 215. τάδε] ἄλλα 

τε χαὶ δὴ τάδε Ὁ. ἔον] ἰἸωνιὰν αἰχῖε ὙΠΘΟΡἢ Γἀϑἴα5, ἡμερο-- 

καλλὲς ΑΒΟ. ἡμεροχαλὲς σαπέ, 1. πρῶτον δὲ] πρῶτον τὲ Β. 

φησι) 1014. 8,1. ν. 217. ἅμα δ᾽ -- ἄγριον οπι. Ὁ, τὸ φλό- 
γινον Ομ νν οι, τὸ φλόνον Δ. τὸ φλόγα Οαμέ, 1.. τὸν φλόγα ἃ. Υἱάθ 

δηποίας ΟΠ 01. τὸ ἄγριον (ἀπέ, 1... τὸν ἄγριον ΔΒ, καὶ λεί- 

ριον --- λειμωνία καλουμένη ὁπι. Ὁ, λείμιον Γ ΠΘΟρΠ ἃ ϑέυβ, αἴρεον 

Α. ἀέριον (πε. 1.. καὶ τῶν --- ὄρειον] ἔδαοο, δχοϊάογιμε οχ 1ἰ- 
Ὀν15 ΤΒΘΟΡγαβίρβ, καὶ τῶν ὀρείων ἀνεμώνης οι οἰ 5}. καὶ τῶν 



ΤΕ 1515 

γὸν ὄρειον χαὶ τὸ τοῦ βολβοῦ κώδυον. συμπλέχουσι γὰρ 
καὶ τοῦτ᾽ ἔνιοι εἰς στεφάνους. ἐπὶ τούτοις ἢ τε οἰνάνϑη 
καὶ τὸ μελάνιον, χαὶ τῶν ἀγρίων ὅ τε ἑλίχρυσος χαὶ τῆς 

Ἶ ἀνεμώνης ἡ λειμωνία καλουμένη, καὶ ξίφιον καὶ ὑάκινϑος. 

τὸ δὲ ῥόδον ὑστερεῖ τούτων χαὶ τελευταῖον μὲν φαίνεται; 
πρῶτον δὲ παύεται. τὰ δὲ ϑερινὼ μᾶλλον, ἢ τε λυχνὶς χαὲ 

τὸ Διὸς ἄνϑος καὶ τὸ κρίνον χαὶ τὸ ἴφυον καὶ ἀμάρα- 
χος Φρύγιος, ἔτι δ᾽ ὁ πόϑος καλοίμενος. ἐν δὲ τῷ ἐνάτῳ 

ὁ αὐτὸς Θεόφραστός φησιν » ̓Εαν τις τοῦ ἑλιχρύσου τῷ 

ἄνϑει στεφανῶται, εὔχλειαν ἴσχει μύρῳ ῥαίνων.““ μνημο- 
γεύει αὐτοῦ Δλχμὰν ἐν τούτοις 

681 Καί τιν εὔχομαι φέροισα 

τόνδ᾽ ἑλιχρύσω πυλεῶν᾽ ἀκηράτω χυπαίρω. 
χαν τῖ Ἴβυχος 

Μύρτα τε χαὶ ἴα χαὶ ἑλίχρυσος, 
μᾶλα τὲ χαὶ ῥόδα, 

χαὶ τέρεινα δάφνα. 
Κρατῖνος δ᾽ ἐν Μᾶαλθϑακοῖς φησιν 

ἱἙρπύλλῳ, χρόκοις, ὑακίνϑοις., ἑλιχρύσου χλάδοις. 
ἔστι δὲ τὸ ἄνϑος ὅμοιον λωτῷ. Θεμισταγόρας δ᾽ ὃ ᾿Εφέ- 
σιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ χρυσέῃ βιβλῳ ἀπὸ τῆς πρώτης 

οριον μανεμωνὴν ἧς Δ. χαὶ τῶν χατὰ τριῶν ἀνεμώνης Οδηΐ, 1. 

ὄρειον ϑοιννορη, ΓΙΡΥΙ ὅριον. βολβοῦ ᾿ΓΠΘΟρἢγαβέιβ. βολκοῦ 
Οδπέ, 1.. κώδυον ΑΒ. κώδιον (δηέ, 1, ἡ λειμωνία ΤΠΘΟρ]ινὰ- 
Βέιι5, ἡ λιμωνία ΑΒ, χλιμωνία απί. ἴ,,. 

080 ἢ, τὰ δὲ ϑερινὰ ---Ἴ Ηδοο αἰέα!ε ρΡ, 679 ἃ, κρίνον 
δ πνν οἰσῃ. δάϊο. χρῦνον Οαπί. [. ἐν δὲ τῷ] τῷ οηϊ. Β, 
ἐνάτῳ (19, 8. Ρ. 325.})] Βοιθεραίαν ϑ΄. ὃ αὐτὸς Θεόφραστος 

οηι. Β, φησιν ,}) Ἐάν τις] ἐάν τις φησὶ Β. στεφανῶταν ϑοῃν εἷρῇ, 
στεφανῶτε Α, στεφάνωτε ΒΒ». στεφανοῦνται (ἀπέ, [1,, ῥαίνων) ῥαίων Δ, 

081 ἃ. ΑἸοπιαπὶβ ν. 1. τὶν Οαβαυθοπιϑ, τοῦ Ὁ απέ. Τ.. φέροισα 
Α δὲ Ὀδβδιθοπιιβ. φέροισαν Οὰπέ. ἴ.. Ψν. 2. πυλεῶν᾽ πύλεω 
(ἀπέ. Τ.. πυλέων Οαβαυθοπιι5. ἀκηράτω Οαδαιοπαβ. ἀκηράτων 
Οαπί. 1, κπυπαίρω Δ ΘΙΟΚΟΓ5. Ρ. 47, 1υϊθγὶ. χυπέρω. κύπαιρον 

ΕΧ ΑἸοπιδηθ πΠιθπηο δὲ Ἐλιβέατ 5. Ὁ. 1048, 7, Ψι, Κόρη. δᾶ ἅγο- 

ΟΕ. 5.291]. ἰθτοῖ υ. 8, τέρεινα) τέρινα Οαπί, 1.. Ἐπιοπάδνυϊξ 

Οδπίοτι5. δ᾽ ἐν οἱ φησὶν οι, Β. Ογαξῖπὶ νουβαπὶ στϑρϑε 

Ῥ. 08ῦὃ ο. ἐπιγραφομένη οπι, Β. βίβλῳ Β, (δμπέ, 1.. βύβλῳ ΔΑ. 
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» δρεψαμένης νύμφης ᾿Ελιχρίσης ὄνομα τὸ ἄνϑος ὀνομασϑὴη- 

ψαι. τὰ δὲ χρίνα φησὶν ὃ Θεόφραστος εἰναι χαὺ πορφυ- 
ρανϑῆ. Φιλῖνος δὲ τὸ κρίνον ὑφ᾽ ὧν μὲν λείριον, ὑφ᾽ 
ὧν δ᾽ ἴον χαλεῖσϑαι. Κορίνϑιοι δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἀμβροσίαν 
καλοῦσιν, ὡς φησι Νίχανδρος ἐν 1 λώσσαις. Διοκλῆς δ᾽ ἐν 

τῷ περὶ ϑανασίμων φαρμάχων , ̓ Δμάρακον (φησὶν) ὃν 
σάμψυχόν τινὲς καλοῦσι. “ 

25, Κοσμοσανδάλων δὲ μνημονεύει Κρατῖνος ἐν Μαλ- 
ϑαχοῖς διὰ τούτων 

Κεφαλὴν ἀνϑέμοις ἐρέπτομαι, 
λειρίοις, ῥόδοις, χρίνεσιν, χοσμοσανδάλοις. 

ὁ Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ βίων (Ὅρα (φησὶ) τοὺς τὸ κο- 
σμοσάνδαλον ἀνευρόντας “Τακχεδαιμονίους, οἱ τὸν παλαιό- 
τατον τῆς πολιτιχῆς κόσμον συμπωτήσαντες ἐξετραχηλίσϑη- 

σαν. διόπερ καλῶς περὶ αὐτῶν εἴρηχεν ὃ κωμῳδιοποιὸς 
᾿Αντιφάνης ἐν Κιϑαριστῇ 

Οὐχ ἐφύσων οἱ «Τάκωνες ὡς ἀπόρϑητοί ποτε, 
γῦν δ᾽ ὁμηρεύουσ᾽ ἔχοντες πορφυροῦς κεχρυιράλους τ" 

Ἱκέσιος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ὕλης τὸ λευκόϊόν φησι μεσό- 

τητά τινα ἔχειν ἐν τῷ στύφειν, πολὺ δ᾽ ἀρίστην εὐωδίαν 

081». τὸ ἄνϑος] τῷ ἄνϑει Β,. κρίνα δ κρίνον Ο. χρῖνα οἵ 
χρῖνον Οαηξ. 1. ὃ Θεόφραστος] Ἡ. Ρ. ΥἹ. 0, 3. ρ..212. 
Κορίνϑιοι δ᾽ αὐτὸ καὶ] καὶ κορίνϑιοι δὲ αὐτὸ Β. γλώσσαις ΑΒ. 

γλώτταις (ἀπέ. 1. Διοκλῆς δ᾽ δ᾽ οπι. Β. ἀπάρακον δέ τινες 

τὸν σάμψυχον καλοῦσιν Ὁ, ἀμάρακον Ὁ: ἀμαρακὸν Οαπέ, ἴω. 

ὃν Α, δ᾽ Οδηί. 1. σάμψυχον] σάμψουχον Ἀ, ἐν οἱ διὰ τού- 

των οι. Ἐ. Ογδίηὶ νουρὰ αἴδονγε Ρ. 8 ". Ογδεϊηϊ, ΟἸθαν- 

οἷ δὲ ἈπορἝδηῖθ 0005 ὁπ. Ὁ, κεφαλὴν ἀνϑέμοις ἐρέπτομαι δᾷᾷ, 

ΑΒ. οἠν. (απε. 1. κοίνεσιν Ῥογβομιιδ. δογιθουθδξαν χρίϑοισι, 

κοσμοοανδάλοις) κοσμοσανδάλλος Ἀ. 

6081] ο. τοὺς τὸ χοσμοσάνδαλον ἈΒ. τοὺς χοσμοτάνδαλον (510) 

Οδπέ. 1. ἐν Κιϑαριστῇ} ἐν οπι. [, δ᾽ ὁμπηρεύουο᾽ ἘΠ ΠΒΙ ΘΙ 5 
ἴῃ Βαϊπρυνρῖι Βονίονν ν0]. ΧΊΧ, ρ. 86. Τιοροθαίαν δ᾽ ὁμηρείους, δὲ 

ὁμηρέους Β. Αδδοθίπο5. οὐπίγα Οἰοβρμοπέοπι Ρ. 72, 89, Ηδὲ, ἂν 

Μεϊποϊοῖο. αὐ Ἐπρμονίοη. ρ. 1. συπιραγαξιβ. υἹωκεδαιμόνιοιν δ᾽ οἱ τα- 

λαίπωροι προσαψάμενοι μόνον τούτων τῶν πραγμάτων ἐξ ἀρχῆς περὶ τὴν 

τοῦ ἱεροῦ κατάληψιν, οἱ τῶν “1 λλήνων ποτὲ ἀξιοῦντες ἡγεμόνες εἶναι, 

γῦν ὁμηρεύσοντες καὶ τῆς συμφορᾶς ἐπίδειξιν ποιησόμενοι μέλλουσιν ὡς 

᾿Αλέξανδρον ἀναπέμπεσϑαι ---. πορφυροῦς πορφυροὺς Α, αἂξ 8016 

ἴῃ 51Π|}} 10 118. δ᾽ ἀρίστην] δι᾽ ἀρίστην Β,, 
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ἃ χαὶ δυναμένην τέρπειν, ἀλλὰ πρὸς ὀλίγιστον. τὸ δὲ μέλαν; 
φησὶ, τὴν μὲν αὐτὴν ϑεωρίαν ἔχει, εὐῶδες δ᾽ ἐστὶ πολὺ 
μᾶλλον. ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ϑηρίων φησὶ, ,Χα- 
μαίπιτυν, οἱ δὲ ὁλόκυρον, οἱ δ᾽ ᾿᾿ϑήνησιν ἑωνιὰν, οἱ δὲ 
χατ᾽ Εὔβοιαν αἰδηρῖταμ Δίκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ 1 ξωρ- 
γικῶν -- Ἕ τὰ δ᾽ ἔπη ολίγον ὕστερον παραϑήσομαι, ὅταν, 
περὶ πάντων τῶν Ει ὐδνω μα ϑον, ἀνϑῶν διεξέρχωμαε -- 
τὸ ἴον, φησὶν, ᾿Ιωνιάδες τινὲς νύμφαι Ἴωνι ἐχαρίσαντο 

πρώτῳ. τὸν δὲ νάρχισσον ἐν τῷ ἕχτῳ περὶ φυτῶν ἱστορίας 
- , ᾿ ΑΥ ς . 

ὁ ὁ Θεόφραστος καλεῖσϑαί φησι καὶ λείριον. εἰϑ᾽ ὑποβὰς 
ὡς διαλλάσσονεα τίϑησι νάρχισσον καὶ λείριον. Εύμαχος 
δ᾽ ὃ Κορκυραῖος ἐν “Ῥιξοτομικῷ καὶ ἀχακαλλίδα φησὶ 
χαλεῖσϑαι τὸν νάρκισσον καὶ χρόταλον. τοῦ δ᾽ ἡμεροχαλ- 
λοῦς καλουμένου ἄνϑους, ὃ. τὴν μὲν νύχτα μαραίνεται, 
ἅμα δὲ τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ϑάλλει, μνημονεύει Κρατῖνος 

ἐν Μιαλθακοῖς λέγων οὕτως, Ἡμεροκαλλεῖ τε τῷ φιλου- 

μένῳ. “ »1)ς δὲ ἑρπύλλου (φησὶ Θεδθασεοῦ) τὴν ἄγριον 
ἔ χομίζοντες ἐκ τῶν ἀγρῶν φυτεύουσιν ἐν Σικυῶνι καὶ ᾿29η- 

γησιν ἐκ τοῦ Υμηττοῦ. παρ᾽ ἄλλοις δ᾽ ὄρη πλήρη ἐστὲ 

τοῦ ἄνϑους, χαϑάπερ ἐν Θρῴκῃ.““ Φιλῖνος δέ φησιν αὐὖ- 
τὴν ζυγίδα καλεῖσϑαι. περὶ δὲ τῆς λυχνίδος λέγων ᾿άμε- 
ρίας ὁ Μακεδὼν ἐν τῷ “Ριζοτομιχῷ φησιν ἀναφῦναι αὐτὴν 

ἐκ τῶν ᾿“φροδίτης λουτρῶν, ὅτε ᾿Πφαίστῳ συγκοιμηϑεῖσα 

ἢ ἀφροδίτη λούοιτο. εἶναι δ᾽ ἀρίστην ἐν Κύπρῳ καὶ 
“ήμνῳ. ἔτι δὲ -“Στρογγύλῃ καὶ ἼΒρυκι καὶ Κυϑήροις."“ ἡ 

081 4. Ἀρο!οάονὶ Ιοσὰπὶ οπὶ. Ο. «Χαμαίπιτυν ϑομννοῖρῃ. 
οαϊίῖο. χαμαιπίτυν ἀπέ, ἴ. οἵ δὲ δλόκυρον (ὀλόκυρον Α) 86ά. 

ΑΒ. οπν. ὑδπέ, ἴ,. ἰωνιὰν, οἱ] ᾿Ιωνίαν" οἱ ϑεμνν οΙ σἢ, δἀϊεῖο. ἑω-- 

γνιανοὶ ΒΒ, Οδηΐ, 1. ἐωνίαν οὗ π τηᾶΡρρῖπο σΟΥ̓ΓΟχογαὲ σαπέρχιϑ, 

σιδηρῖτιν] σιδηρίτην Β. ὀλίγον ὕστερον) Ῥ, 088 ἃ, ἐν τῷ (τῷ 

οπι. ΒΒ.) ἕχτῳ (βου βεβαίαν ς΄] Οαρ. 0, 9. Ρ. 214. ἱστορίας 

οηι. Β. 

681] 6. εἶϑ'᾽ ὑποβὰς Οαρ. 8, 1. ν. 217. Ἰοο0 βᾶρτα Ρ. 680 ὁ. 
ΔΡΡοϑίίο. καὶ λείριον} χαὶ αἴριον ΒΒ. κορκυραῖος ΑΒ, Βουθο- 

Ἰναΐαν “Κερκυραῖος, ἀκακαλλίδα} ἀκακακκαλίδα ΒΒ. χαλουμένου 

ὁπ. Β. Κρατῖνος] ΨιάΘ ν, Θ8ὅ ο. ἐν Π͵κλ κομσο ἐν οἷ, Β. 

ἑρπύλλου] ἑρπύλου Β. Θεόφραστος] Ἡ. Ρ. ΥἹ. 7, 2. Ρ. 218. 
081] ἢ ἐκ τῶν ἀγρῶν οπι. Ὁ. Οοττγιβ πᾶν οΧχ "λρ δὴ, ϑωδ ἐκ 

τῶν ὁρῶν. Φιλῖνος) φίλινος Ο, τῶν ἀφροδίτης λουτρῶν Β. 
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δ᾽ ἶρις, φησὶ Θεόφραστος, ἀνθεῖ τοῦ ϑέρους, μόνη τε 

τῶν Εὐρωπαίων ἀνϑέων εὔοσμος ἐστίν. ἀρίστη δ᾽ ἐστὶν 
682 ἐν ᾿Ιλλυριοῖς τοῖς ἀνῳκισμένοις τῆς ϑαλάσσης. Φιλῖνος 

δέ φήσι τὰ ἄνϑη τῆς ἴριδος λέγεσϑαι λύχους, διὰ τὸ 
ἐμφερὴ εἶναι λύχου χείλεσι. “Νικόλαος δ᾽ ὃ Δαμασκηνὸς ἐν 
τῇ ὀγδόῃ τῶν ἱστοριῶν πρὸς ταῖς ἑκατὸν περὶ τὰς ΄ἄλπεις 
λίμνην τινά φησιν εἶναι πολλῶν σταδίων οὖσαν, ἧς περὶ 

τὸν χύχλον περυχέναι δι᾿ ἔτους ἀνϑὴη ἥδιστα καὶ εὐχρού- 

στατα, ὕμοια ταῖς καλουμέναις χάλχαις. τῶν δὲ χαλχῶν 
μέμνηται χαὶ ᾿“λκμὰν ἐν τούτοις 

Χρύσεον ὅρμον ἔχων ῥαδινᾶν πετάλοισι χαλχᾶν. 
» μνημονεύει αὐτῶν χαὶ ᾿Επίχαρμος ἐν ᾿Αἰγρωστίνῳ. 

29... Τὼν δὲ ῥόδων (φησὶ Θεόφραστος ἐν τῷ ἕχτῳ) 
πολλαί εἰσι διαφοραί. τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα αὐτῶν πεντά- 
φυλλα, τὰ δὲ δωδεκάφυλλα, ἔνια δ᾽ ἐστὶ καὶ ἑκατοντά- 

φυλλα περὶ Φιλίππους. λαμβάνοντες γὰρ ἐχ τοῦ Παγγαίου 

φυτεύουσιν" ἐχεῖ γὰρ γίγνεται πολλά. μιχρὰ δὲ σφόδρα τὰ 
ἐντὸς φύλλα" ἡ γὰρ ἔχφυσις αὐτῶν οὕτως ἐστὶν ὥστ᾽ 
εἰναι τὰ μὲν ἐντὸς, τὰ δ᾽ ἐχτός. οὐχ εὔοσμα δὲ οὐδὲ με- 

γάλα τοῖς μεγέϑεσι. τὰ δὲ πεντάφυλλα εὐώδη μᾶλλον ὧν 
α τραχὺ τὸ κάτω. εὐοσμότατα δὲ τὰ ἐν Κυρήνῃ" διὸ καὶ 
τὸ μύρον ἥδιστον. καὶ τῶν ἴων δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνϑέων 
ἄχρατοι μάλιστα καὶ ϑεῖαιε αἱ ὀσμαί" διαφερόντως δ᾽ 

ΟΡ θΘθαίαν τῆς ᾿Αφροδίτης λούτρων. δ᾽ ἴρις Ο. δ᾽ ἔρις σαπέ, 1. 

δὲ ἔρις Β. δ᾽ ἴερις Α. Θεόφραστος] Ἡ. Ρ. ΥἹ]. 8, 8. Ρ. 218. 

μόνη --- τῆς θαλάσσης] ΤθΙάδ πηι ΙΧ, 7, ν. 290. ᾿Ιλλυριοὶς] ἐλλυ- 
ρίοις Α. 

082 ἃ. ἔριδος] ἰέριδος ΑΒ. ἂν ἡ ἱστοριῶν Β. ἐν τούτοις 
ὁπ, Β. Χρύσεον ᾿ὐγδῖππβ. δὲ 8111, δον θοθαίαν χρύσειον, χρύσιον δ, 

ῥαδινᾶν --- καλχᾶν 1)! δοαπμρῖ8. Θχρυθϑϑίί, ῥαδινὰν --α χάλχαν 

Β, δμπε, [, 

6082 Ὁ. μνημονεύει αὐτῶν. δ ἐν οπι. Β. ᾿ἰγρωστίνῳ] ἀγρω- 
στείνῳ ἋἉ. Θεόφραστος] Ἡ. Ρ, ΥἹ. 0, 4. Ρ. 213. ἐν τῷ ἕχτῳ] 

ἕν τῷ ς Α. ἐν τις Β., ἐν ς (ληί. 1. ἑχατοντάφυλλα] ἑκατόμι- 

φυλλα Ὁ. ἐκεῖ γὰρ ἈΒῸ οὐπὶ ᾿ΓΠΘορ γαβίο. ἐχκὲὶ δὲ Οαμπέ, ἢ. 

ἡ γὰρ ἈΒΟ εὕὐπὶ ῬΠΟορμγαβίο. ἣ γὰρ ἀπε, "0. τὰ δὲ πεντάφυλλα) 
ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις Ἡ ΠΘΟΡΓαβέμ8. 

6082 ο: καὶ ϑεῖαι) ἐκεῖ ἃρὰὰ ΤΠΘορΡἢγαβέαμι, θὲ ΔΟΒΠΘΙ ΘΓΙΙΒ 
Α(δμοπδοὶ βογίρίιγα πιοΐι5 ἐχκεῖϑυι ἀραϊί, 
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τοῦ χρόχου “ Τιιαχίδας δ᾽ ἐν τοῖς δείπνοις τὸ ῥέδον 

φησὶ τοὺς ᾿ἀρχάδας καλεῖν εὐόμφαλον ἀντὶ τοῦ εὔοσμον. 

“Ἵπολλόδωρος δ᾽ ἐν τετάρτῳ Παρϑικῶν ὄνϑος τι ἄνα- 

γράφει καλούμενον φιλάδελφον κατὰ τὴν “Παρϑικὴν χώ- 

ραν, περὶ οὐ τάδε φησὶ »Καὶ μυρσίνης γένη ποιχίλα μῖ-᾿ 
λαἕ τε καὶ τὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν 

ἔλαβε τῇ φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματος 

αὐτομάτως χράδαι συμπέσωσιν, ἐμψύχων περιπλοχὴν ἐν 
τῷ κα κ κα μένουσιν ἡνωμέναι καϑάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς, 
καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσι χαὶ ἬΝ χόλάι, διὸ χαὶ τοῖς 
ἡμέροις φυλακὴν ἀπ᾿ αὐτῶν χατασχευάζουσιν. ἀφαιροῦντες 
γὰρ τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας χαὶ διαπλέξαντες διχτύου 
τρόπῳ φυτεύουσι χύχλῳ τῶν κχηπευμάτων" χαὶ ταῦτα 
συμπλεχόμενα περιβόλου παρέχεται δυσπάροδον ἀσφάλειαν." 

80, ἀνϑῶν δὲ στεφανωτιχῶν μέμνηται ὃ μὲν τὰ Κύ- 
πρια ἔπη πεποιηχὼς, Ἡγησίας, ἢ “τασῖνος. ““ημοδάμας 
γὰρ ὁ ““λιχαρνασσεὺς ἢ "Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ “Ἵλικαρνασς- 

σοῦ Κύπρια, ᾿““λικαρνασσέως δ᾽ αὐτὰ εἰναί φησι ποιή- 

ματα. λέγει δ᾽ οὖν ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὰ ἐν τῷ 
ἑγδεχάτῳ οὑτωσὶ 

Εἵματα μὲν χροιᾶς τότε οἱ Χάριτές τε χαὶ Ὥραι 
ποίησαν χαὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, 
οἷα φοροῦσ᾽ Ὥραι, ἔν τε κρόχῳ ἔν ϑ᾽ ὑακίνϑῳ 

Τιμαχίδας] τιμαχίδης ΒΚ. ᾿Απολλόδωρος δ᾽] δ᾽ οπι. Β. τετάρτῳ] 

δου θοθαίατ δ΄, 
082 ἀ. χράδαι Ο. δουιθοθδειν χραδαὶ, περιπλοκὴν] περιπλοχῇ Ὁ. 

ἐν τῷ οπι. (Ὁ, Τιδοιιημᾶπι ἱπά!οαν!ε δον οἰ κἢν, Οδπέθι 8 
ἂν ταὐτῷ μένουσιν σοΥΓΙσοΡαΐ. δεὸ καὶ --- ἀσφάλειαν οἱ, (, 
κατασχευόζουσιν ΑΒ. παρασχευύζουσιν Οἀπί, [. χαὶ διαπλέξαντες Α. 

χκοὶ διαπλέξαντές τε Β. διαπλέξαντές τε (ἀπί. 0, ὃ μὲν ΑΒ. μὲν ὃ 

οΟδηΐϊ, [.. 

082 6. θυᾶὰθ ἀθ υργιῖ8. οδγηλϊηΐθι5. αἰδοσυα πέσ" ὁπ. Ὁ, 
ἑνδεχάτῳ) δου θαι" τώ. γ. 1. -- 4. οχ Αιβοπαθο ἀξία! βομο- 

Ἰαβίθβ5. Γμιοϊδπὶ δα ᾿ἰθσιιὴν ἀθ δα] αιίοπθ ο, ὃ. γ0]. ἢν ρ. 21. 
0 1. Εἵματα «Οἀπέογι σον θοίίο δὲ. ἵἕματα (απί. 1., ἱμάτια ΛΒ οὲ 

50Π0]. {Πυποϊδ η]. χροιᾶς Β. [χροῖας (510) Οδπξ, ΤΠ... χροίκς 5680], 

1 ποϊδηὶ. οἱ) ΤΥΡΥῚ οἱ 560}0]}. αἱ. Οονγοχὶε οὐΐαπι ΜοΙ πο κίτι5. 

ὧραι Α δὲ 5010]. ὥραν Β. αὐραι Οἀπε, 1. Υ. 2. ποίησαν --- {0- 
ροῦσ᾽ ὧραι οηι. Β. 
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᾿ , ἂν “΄., 88 Ξ » 
ἔν τε ἴῳ ϑαλέϑοντι ῥόδου τ᾿ ἐνὶ ἀνϑεὶῖ καλῷ, 
« γε. ᾽ ) 2 Ε] ᾿ 

5 ἡδέϊ, νεχταρέῳ, ἔν τ΄ ἀμβροσίαις καλύχεσσιν 
ἔ 27 ϑ ᾿ 3 λλ ΄ Ξ 79 Τ δὶ Η 

ἄνϑεσι ναρχίσσου καλλιρρύου" οἱ Ἀφροδίτη 
ς , [4 «“ 
ὥραις παντοίαις τεϑυωμένα εἵματα ἕστο. 

Γ ς- ν" Η " - , - 3. " 

οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ τὴν τῶν στέφαγνων χρῆσιν εἰδώς φραί- 

γεται δι᾿ ὧν λέγει 
Ξ ν᾿ 3 ,ὔ ν ᾿ ᾽ 

Ἡ δὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομμειδὴς ᾿“Ιφροδίτη " 
πλεξαμένη στεφάνους εὐώδεας, ἄνϑεα γαίης, 
ἂν χεφαλαῖσιν ἔϑεντο ϑεαὶ λιπαροχρήδεμγοι, 

τ κι χ « Η͂ Ὁ , 
Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἅμα δὲ χρυσὴ ᾿“φροδίτη, 
χαλὸν αἀείδουσαι χατ᾽ ρος πολυπιδάκου ᾿ἰδης. 

τ΄’ 2 ᾿ -Ὁ- ΄ 

683 91, Λίκανδρος ὸ ᾿ ἐν δευτέρῳ Τξωργικῶν “καταλέγων 

χαὶ αὐτὸς στεφανωτιχὰ ἀνϑὴ καὶ περὶ τῶν ἴαδων Νυμ- 
᾿φῶν καὶ περὶ ῥόδων τάδε λέγει 

ἡ» Ν ᾿ , ΔΑΝ ς - 4 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν σπείροις τε καὶ ὡς ὡραῖα φυτεύοις 
ἄνϑη ᾿Ιαονίηϑε" γένη γὲ μὲν ἰάσι δισσὰ, 
ὠχρύν τὲ χρυσῷ τε φυὴν εἰς ὦπα προσειδὲς, 
« ,. ᾿ς τ’ , . , 

ἅσσα τ ἰωνιάδες Νύμφαι στέφος ἄγνον ἴἴωνε 
5 Πισαίοις ποϑέσασαι ἐνὲ κλήροισιν ὀρεξαν. 

Υ. 4. ἔν τε Β, δουθοθαΐαγ ἕν τ᾽. ἴῳ] ἴω (519) Β. ἐῷ 5601, ἴμυς, 
ῥόδου «τ᾽ ῥόδων γ᾽ 5680]. ἴμπο, ν. ὃ. ἡδέη ἡδεῖ Α, 

καλύχεσσιν Ἀ. χκαλίχκεσσιν Οαπέ. ἴω. 
082 ΓΝ. 0. ἄνϑεσι)] ἄνθους ϑομνν εῖσἢ. οχ ΔΙ Θοδπιρὶϊ ᾿πέουργο- 

ἰδί!οη 6. καλλιρρόου] καλλιρόυ (510) Β, οἷ᾽ Οαπέθγι ΘουΡΘοΕ0. 

δ᾽ οια ΔΑ. διοια ΒΒ. δίοια σαμί. ἴ., δὴ οαἀϊέίοπθ5 Οαβδῦθοπὶ βϑουπᾶα 
εὐ (ον εῖα. θοίο Μοι πο κΚιιβ τοῦ σονγίσοῦο υἱἀθίυγ: 40 Ροβίίο χαλ- 

λίρρου 5ογ]θοπάππι ουῖέ. ᾿Αφροδίτη) ἀφροδίτῃ Β. ν. 1. φι- 
λομμειδὴς} φιλοκηδὴς Β. 

083 ἃ. ᾿ίχανδρος) ΕἘΤ. 2. ν. 277. 6 Νιοαπᾶγι ἔγαστη θηΐο 

πᾶθο Βαροξ Ὁ, νίκανδρος ἀκανϑοβόλον που τὸ ὁόδον φησί, τὸ δὲ σισύμε 
βριον, ὀσμαρόν. τὰς δ᾽ ἀνεμωνίδας, τηλόϑεν ἀστραπτούσας ὀξυτέρησιν 

ἐφελκομιένας χροιΐῆσι. χωρίζες δὲ καὶ τὸ χελιδόνιον τῆς ἀνεμώνης, οἷομέ- 
γὼν τινῶν ταὐτὰ εἶναι. ᾿Ιταρέανε πᾶπο Ἰοοῦπι ΑΥ οβέοπιιβ ἰπ Ἠθυπι- 

βἰαπαοέο ἱπᾶθ ἃ" ῥ. 58. Υ. 1. σπείροις] οπείρεις Β, ὡς ἀρο68- 
δὶ οχ Δ. ν. 2. ᾿Ικονίηϑε" γένη γε μὲν ἰάσι δισοὰ ΒΟΔΙΡΘΓ ἀρτὰ 

(απίογιπι, ἴκονε ἡϑεγενηγεμενιασιδισσα ἘΒ.. αονε νηϑεγένη γεμενιασιδίσσαω 

Οαπέ, 1, χ Α δον οῖρη, ΒΜ} οποίαντε. ρτγαθέθι Ἰαονίηϑε, 
ν΄. 3. εἰς ὦπα προσειδὲς, ἄσσα τ΄ ᾿Ιωνιάδες ΒοΠν εἰ εἰ σ᾽ ὦ πατρὸς 

εἰδεσασσά τ᾽ ἱἰωνιάδες Α. εἰ σ᾽ ὦ πατρὺς εἰδεσασσατιωνιάδες Β, εἰ σ᾽ 

ὠ πατρὸς εἴδε σεύμτ᾽ ἰωνιάδες Οδπέ, 1. 
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ἤνυσε γὰρ χλούνην τε μέτεσσύμενος σχυλάχεσσιν 
᾿ἀλφειῷ καὶ λῦϑρον ἑῶν ἐπλύνατο γυίων, 
ἑσπέριος Νύμφαισιν ᾿Ιαονίδεσσι νυχεύσων. 
αὐτὰρ ἀκανϑοβόλοιο ῥόδου κατατέμνεο βλάστας, 

10 τάφροις τ᾽ ἐμπήξειας, ὁδὸν διπάλαιστα τελέσχων. 

πρῶτα μὲν ᾿ῷδονίηϑε Μηίδης ἅπερ ᾿4σίδος ἀρχὴν 
λείπων ἐν κλήροισιν ἀνέτρεφρεν ᾿Π μαϑίοισιν 
αἰὲν ἐς ἑξήκοντα πέριξ χομόωντα πετήλοις. 
δεύτερα Νισαίης Μιεγαρηίδος. οὐδὲ Φάσηλις, 

15 οὐδ᾽ αὑτὴ “εύχοφρυν ἀγασσαμένης ἐπιμεμφὴς, 
«“Δηϑαίου Μίάγνητος ἐφ᾽ ὕδασιν εὐθαλέουσα. 
χισσοῦ “δ᾽ ἄλλοτε χλῶνες ἐϊρρίζου χαπέτοισιν, 
πολλάκι δὲ στέφος αὐτὸ χορυμβήλοιο φυτεύσαις 
ϑράσχιον ἡ ἀργωπόνηε χλαδέεσσι πλανήτην, 

90 βλαστοδρεπιδεχύτοιο καὶ εἰς μίαν ὀρεοκόρσην, 
σπεῖραν ὑπὸ σπυρίδεσσι νεοπλέχτοισι χαϑάπτων, 
ὄφρα δύο χροχόωντες ἐπιζυγέοντε χορύμβοις 
μέσσα συνωρίζωσιν ὑπερφιάλοιο μετώπου, 

Ψ. 0, χλούνην Οαβδυθοηιϑ5. ΒΥ χλοῦν ἦν. τε ϑομνγοῖρἢ, Γἰθγῖ 
δὲ, γε ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΙ5. 

6083 ". Ψ. 7. ᾿ἀλφειῷ} ἀλφιῷ ΑΒ, Υ. 8. Οοπῇ, νΡ. 681 ἀ. 
Ψ. 9. κανατέμνεο Α. χκατατέμνετο Β, κατετέμνετο Οαπί, 1. 

βλάστας ϑομινεῖρη. βλαστὰς Οαπέ. 1. Ψ. 10. διπάλαιστα τελέσ-- 
σων (τελέοσκων ϑομποιθυι5) ϑοα! σοῦ ἀρὰ Οαπέίογαηι. διπαλέστατε 

λέσχων ΑΒ. διπαλαίστατε λέοχων Οὰπέ. 1. Ψ. 11. ᾿ΙΩδονίηϑε Μμί- 

δὴς ἅπερ "Αοίδος ϑοῖννν οἰ σἷι. ὠδονίης ϑέμιδος (ϑέμιδης ΑΒ) ἀπεράσιδος 

(απί, 1.. Υ. 12. λείτων ἐν (δηΐου! οογγθοίίο, Γ}0}1 λείπωμεν. 

ἀνέτρεφεν ᾿Πμαϑίοισιν ΝΥ Θδίομιιβ, ἀνέστρεφε (ἀνέστεφε Β) »η-- 

ματίοισιν (αῃΐ, 1,. ν. 18. ἐς] ἐν γαϊοκοματιιβ δα Ἠοσγοάοεϊ 

ΝΗΙ, 138. κομόωντα Ἀ. κομάοντα Οδῃξ, ἢ, ᾿ πετήλοις] πετά- 
λοις Β. Ν. 14. λγισαίης) μἱθχὶ νισέης. ΟὈΟΥΓΟΧΙΕ Οἀπέριιιβ, «υϊ 
Ἱνγιοσαίης Βο} 6 θ δὲ, 

083 ο. Ν, 15. «“εύκοφρυν) λευκόφρειεν ΒΒ, «Μεύκοφρυς ἀγασσαμέ- 

νοις ΘΟ σοθαξ Οδηΐθυιβ. “]εύκοφρυς ἀγασσαμένη Ομ ΘΙ ΟΡ 5, 

Ὑ. 17. ἐσρρίζου Οαϑβαυθομιβ. εὐρίζου Δ. ἐυρίζου Β. εὐρρίζου Οαπέ. 1,. 
6 Ποὺ οὲ βϑαιθπέίθιιβ νϑυβίθιιθ νά ἀπποξαςοποπι. ν..19. 
ἀργωπόνηε Δ. ἀργοπόνηε Οαπί. ἔν, ΜΝ. 20. ὀρεοκόροη»] ὄρσεο κέροην 

ΒΟΒηΘΙ ἀθ 18, Ψ, 22. κορύμβοις] κόρυμβοι σοῖσι Οαπίρτχισ, 

088 ἃ, Υ. 23. συνωρίζωσιν Δ. ουνορίζωσιν Οαηξ, ἴ0ν 
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χλωροῖς ἀμφοτέρωϑεν ἑπηρεφέες πετάλοισιν. 
Ω5 σπερματίνην κάλυχες κεφαλήγονοι ἀντέλλουσιν, 

ἀργήεις πετάλοισι. κρόχῳ μέσα χροιισϑεῖσαι" 
ἃ χρίνα, λείρια δ᾽ ἄλλοι ἐπιφϑέγγονται ἀοιδῶν, 

« Η τ , ΄, , ’ 3.5 ᾽ 
οἱ δὲ καὶ ἀμβροσίην, πολέες δέ γε χαρμ᾽ “Αφροδίτης" 
ἤρισε γὰρ χροιῇ. τὸ δέ που ἐπὶ μέσσον ὄνειδος 
.« , ΄ 

80 ὅπλον βρωμηταο διεχτέλλον περάτισται. 
ΩΥ ΩΣ «ῳ ) ͵ αν Ὁ ’ 

ἰρις δ᾽ ἐν ῥίξῃσιν ἀγαλλίδι ηδ᾽ νακίνϑῳ ᾿ 

αἰαστῇ προσέοιχε, χελιδονίοισι δὲ τέλλει 
ἄνϑεσιν ἰσοδρομεῦσα χελιδόσιν" αἵ τ᾽ ἀνὰ χόλπῳ 
φυλλάδα νηλείην ἐχχεύετον, ἀρτίγονοι δὲ 

85 εἴδοντ᾽ ἠμύουσαι ἀεὶ καλυχὲς στομίοισι. 
σὺν καί πὲρ τοξία χροιῇ λυχνὶς, οὐδὲ ϑρυαλλὶς, 
οὐδὲ μὲν ἀνϑεμίδων κενεὴ γηρυσεέται ἀκμή» 

32ςωκ. ΄ - ΄ γ ᾽, , «ς - 

οὐδὲ βοάνϑεμα κεῖνα τά τ᾽ αἰπύτατον χάρη ὑψοῖ, 

φλὸξ δὲ ϑεοῦ αὐγῆσιν ἀνερχομένῃς ἄουσα. 
40 ἕρπυλλον δὲ φριαλεύσι τ᾽ ἐν βώλοισι φυτεύσεις 

ὄφρα χλάδοις μακροῖσιν ἐφερπύζων διάηται; 

Ὑ. 24. ἐπηρεφέες Ἀ. ἐπηρεφέσι ΒΒ, ἐπηρεφέας Οαπέ, 1, ΥΨ΄. 20, σπερ-- 
μιατίνην)] οπερματικὴν ΟΑΒΔῸΒΟΠ8. κεφαλήγονοι] κεφαλὴν γόνον 

ΒοΒ μοί άθει5. χεφαλὴν οἔΐαπη Οαβαιθοπ58. ἀντέλλουσιν Βοάδριι δὰ 
ΤΠΘΟρΡΗγαβέιπι Ρ. θῦ 4, ΓΡτὶ ἀντελέουσιν. Υ. 20, ἀργήεις) ἀρ- 
γίεις Β. ἀργυρέοις ΒΟΔΠΘ Θ᾽ ἀρὰ Οδπέθγιηι. 

083 6. ΄. 31. ἀγαλλίδε ἠδ᾽ δορίπηρία5 ααὦ Ηρϑγομίαηι ν. ἀγαλλίς. 
ΤΡ ΥῚ ἀγαλλιάση δ΄. Υ. 32. τέλλει)] Τὺῖρνὶ τύλλει. Οονγοχῖε Οδη- 

ἘΘΓΙΙ5. ν΄. 33. αἵ τ᾽ ἀνὰ κόλπῳ διοεμυνοίσιι, αἰτανακόλπῳ Οαπέ, ἴ.. 

αὖ' τ᾿ ἀνὰ κόλπον ἙοοΥΙ σα Οαπέργαβ, ν΄. 34. φυλλάδα νηλείην 
Βοδνν εἴσῃ, Πὐρεὶ φυλλάδαν ἡλείην. ἐχχεύετον) ἔγχευε. τὸν Β., 
ἀρτίγονοι Οαδαιθοπι5. ἀρτίγονον Οδπέ. 1.,. ἀντίγονον Β. ν. 95. 

εἴδοντ᾽ Οαϑαυθοπιιβ, εἶδον τὲ τ΄ (απέ, 1, ἡμύουσαν Ἀ σαπὶ Ὁ - 
Βα 00, ἠμνοῦσαι (ἀπέ, Π. ν. 38. βοώνϑεμα κεῖνα) βοὰν ϑεμά- 
χεινα Οαπί. 1... Οογγοχῖς ΟδμίθΓι5, τά τ΄ αἰπύτατον δον σἢ. 
τώ τὲ πύτατον Ἀ. κατεπυτατον Β. τά τεπύτατον (απί. 1. κάρη 

δον οἰσὴ, κόρη ΑΒ’, χάρυ Ὁ ἀπέ, 1.. χάρακα Ο ἀδδυθοηαβ. ὑψοι Ο- 

Βα πι5, ΓἰΡγὶ ὑψοῦ. Υν. 39. φλὸξ δὲ] φλόξ τὲ ϑομννεῖρἢ. 
ἀουσα] ἀνιοῦσα σον σὶς Οαπέογαϑβ. 

0859 ἢ Υ. 41]. διάηται σογτοχῖξ Οδαίοηιβ, διαηταν βῖπο ἃσσοπέι 

Α. διάκταικε (ἀμί, [,. διώκται, Β, 
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ἠὲ κατακχρεμαήσι ἐφιμείρων ποτὰ Μωθμο 
καὶ δ᾽ αὖ τῆς μήκωνος ἄπο πλαταγώνια βάλλοις; 
ἄβρωτον κώδειαν ὄφρα χνώπεσσι φυλάξῃ. 

45 φυλλοσινῇ γὰρ πάντα διοιγομέναισιν ἐφίζει 
ἑρπετὰ, τὴν δὲ δρόσοισιν ἐϊσκομένην βοτέονταε 

684 χώδειαν, καρποῖο μελιχροτέρου πλήϑουσαν. 
ϑρίων δ᾽ οἰχομένων ῥέα μὲν φλόγες, ἄλλοτε ῥιπαὶ 
πλῆξαν σάρχα τυπησι" τὰ δ᾽ οὐ βάσιν ἐστήριξαν, 

(ϑρῖα δ᾽ οὐ λέγει τὰ τῆς συκῆς, ἀλλὰ τὰ τῆς μήκωνος.) 

50 οὔτε τί πω βρώμην ποτιδεγμένα " πολλάκι δ᾽ ἴχνη 
στιφροῖς ὠλίσϑησαν ἐνιχρίμψαντα καρείοις " 
ἁδρυνει δὲ βλάστα βαϑεῖ ἐν τεύχε; καρπόν. 

Ὁ σαμψύχου λιβάνου τε νέας χλάδας ἠδ᾽ ὅσα χῆποι 
ἀνδράσιν ἐργοπόνοις στεφάνους ἐπιπορσαίνουσιν. 

δ ἤ γὰρ καὶ λεπταὶ πτερίδες καὶ παιδὸς ἔρωτες 

λεύκῃ ἰσαιόμενοι, σὺν καὶ κρόχος εἴαρι μύων, 
κύπρος τ΄. ὑσμηρὸν τε σισύμβριον, ὅσσα. τε χοίλοις 

ν. 42. ἠὲ δοοσοβϑὶὲ οχ ΑΒ. χαταχρεμαησν 51π6θ δοσοπίαι Α. χατα- 
χρεμασισιν Β. κατακρεμάσισν Οαπέ. 1. ἐφιμείρων ϑοαϊίρον, ἐφ᾽ 
μίρων Οδμΐ, ἴ.. ἐφ μίρων Β. ποτανυμφέων ἘΒ. ν. 43. αὖ τῆς 

ϑομινοῖρἢ. αὐτῆς Οαηί, [,. Ν. 44. κώδειαν χωδίαν Ἀ, κευδίαν Β.. 

ψν.45. δ ιῖ φυλάσσινη. Οοττοχίε ΡοΓβοπιι5. διοιγομέναισιν ΑΒ. διοι- 

γομένοισιν Ὁαπί.1.,  ἐφίζει] ἐμφίζει Β͵ ν. 40. δούσοιοι»] δρόσισιν Β. 
084 ἃ. Ψ. 41. κὠώδειαν] κωδίαν Δ. πλήϑουσαν. ϑρίων) πλή- 

ϑοὺυς αὐϑρίων Β. Ψ. 48. δ’ οἰχομένων ϑοιννοῖρη, ΓΑΡΥῚ διοιχο-- 
μένων. διπαὺ ϑοιποίάθνιβ. ΤΡ ῥείπη. ν. 49. σάρκα τυ- 
πῇσι ϑομποίάοτγαθ, 1υἱργὶ σαρκοτύπῃσι. ΨΝ. 50. παιβρώμην Οαπί, 
1,, πεβρώμην Β. πω βρώμην Οδπέθριι8. Ψ. 51. ἐνιχρίμψαντα ΟΔη-- 
ἐθυὶ οογιθοίίο. ἐνιχρίμψαντε Ἀ. ἐνιχρίμψαντες (ἀηΐ. 1.. ἐν χρίκψαντες Β. 

Υ. 52. τεύχε ϑοιπεοιάθγαβ εχ θα] θορῖ: Ιπέεγρυ θέας οηθ 
οαβοιῖο. Τιοποθαίυτ τάχεϊ, Ῥοβὲέ πη ψϑύβαπι γοῦρθὰ αυϊθυς 

ἐγαηϑιξιι5. δἃ αι ρϑαομαμπι Ραγαῦ. Αἰ Θ μα θα πὶ ΟΠ 5556. δηϊηϊὰ ἄ- 

γογίῖς ΒΟμποίάοτιβ. Ὁ ' ' 

084 νυ, Ν. δ4. νέας] νέους Οαβδυθοηιι. ν. 85. ἡ γὰρ 
Βομννοῖρη. ἢ γὰρ Οἀπε. 1, Υ͂, 86. λεύχῃ ἐσαϊιόμενοι, σὺν ϑοινν οἰ σἢ, 
λευκὴ ἐσαιόμενοιεν ΔΑΒ. λευχὴ ἴσα μένοιεν ὕδμε, 1. εἴαρι} ἴαρι Β, 

μύων] μυίων Α. μνιων Β. Υ. δ7. τ᾽ δοξννοῖση. ΓΙΡΥῚ τε. 

ὀσμηρὸν ἴῃ ΔΒ, (ἀπέ, 1, οἸίβδιιπη. ΟΧ ρίξουν ο5. δου ρεινα τὸ 

δὲ σισύμβριον ὀοσμαρόν ϑαρτὰ δά ρ». 68 ἃ, ἀρροβίξα βιρρὶ ον ποἢνν ΕἸ σἢ, 
οομραναίο Βπβέαίζϊο Ρ. 1504, 4}. τῆς δὲ ὀομῆς. παρίγωγόν ἐστι τὸ 

ὀσμηρόν. ΙΝίκανδρος γι ισύμβριον ὁσμηρόνε 0... κοίλοις ῬΌΓΒΟΠΙ5 ἴἢ 

Ατππναπτ5. 13}. θῶ 
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ἄσπορα γναομένοισε τόποις ἀνεϑρέψατο λειμὼν 
χάλλεα, βουφϑαλμόν τε, καὶ εὐῶδες Διὸς ἄνϑος, 

60 χάλκας, σὺν δ' ὑάκινϑον. ἰωνιάδας τε χαμηλὰς, 
ὀρφνοτέρας, ἃς στύξε μετ᾽ ἄνϑεσι Περσεφόνεια. 
σὺν δὲ καὶ ὑψήεντα πανόσμεον, ὅσσα τε τύμβοι 
φάσγωνα παρϑενικαῖς γεοδουπέσιν ἀμφιχέονται, 
αὐταί τ᾽ ἠίϑεαι ἀνεμωνίδες ἀστράπτουσαι 

65 τηλόϑεν ὀξυτέρῃσιν ἐφελκόμεναι χροιῇσιν. 
(ἐν ἐνίοις δὲ γράφεται ..ἐφελκόμεναι φιλοχροιαῖς. “) 

ἃ πᾶς δέ τις ἢ ἑλένειον ἢ ἀστέρα φωτίξοντα 

δρέψας εἰνοδίοισι ϑεῶν ̓ παρακάββαλε σηχοῖς, 
7) αὐτοῖς βρετάεσσιν, ἅ τὲ πρώτιστον ἰδωνται" 
πολλάκι ϑέλχια καλὰ, τό τε χρυσανϑὲς ἀμέργων, 

70 λείριά τε στήλαισιν ἐπιφϑίνοντα χαμόντων, 

χαὶ γεροὸν πώγωνα καὶ εὐτραπέας κυχλαμίνους, 
σαύρην ϑ'᾽ 1) χϑονίου πέφαται στέφος ᾿ἩἩγεσιλάου. 

32. Ἔκ τούτων τῶν ἐπῶν δῆλον γίνεται ὅτι ἕτερόν 

ὁ ἐστι τὸ χελιδόνιον τῆς ἀνεμώνης. τινὲς γὰρ ταὐτὸ εἰ- 
ναι φασί. Θεόφραστος δὲ φησι τὰς ἀνθήσεις λαμβάνειν 

ΜΙβοοιαπ, Ρ. 248. κ᾽ οἵα οἷς Α. κοῖα οἷς Β. χ᾽ οἵα Οαπέ, 1.. 
Ψ. 58. ναομένοισν τόποις ΟἈΒΔΌΡΟΠΙιΙ5, Γἰγῖ νεομένοισι πότοις. 

084 ο. Ν. 60. ἑωνιάδας δοα! σοῦ, ἐωνίδας ΑΒ. ἔων δὰς Οαπέ, Τῷ, 
Ὗ, 61. ἃς) ας Β. στύξε Β οαπὶ οπβῖυ δᾶ Ηνπιπιπὶ ἱπ 

ΟοΥοτοπι Ρ. 7. τῦξε (ἀπέ. ἴ,, τεῦξε ΟἀΒΔΠ ΡΟΠΙ5. ν. 602. ὑψήεντα 

ταπάνος μέονος σατὲ τύμβοι Β. πανόσμεον Α. ον θα  πα- 
φόσμιον, ν. 08, »εοδουπέσιν Νοϊ πο κὶιι5. Θυδοκέϊοη. ΝΜοπαπάᾶγ, 1. 

Ρ. 21. ΤΑΡΙῚ γνεόχου παισὶν. ν. 04. αὐταί Β, αὗται Ὁ ἀπέ. ἴω. 

084 ἃ, ΜΝ. 00. ἑλένειον] ἐλένειον Οαπέ, 1. Υ. 07. εἰνοδίοι- 

σιν Ἐ. παρακάββαλε Ἀ. παρακάμβαλε σαηέ. [.. ν. 69. ϑέλ- 
χια] ϑέλμια Β. τὸ τεὴὶ τοτὲ δομννοῖρη, ἀυ)ϊξαιμέου, ν. 70. 
λήρια τε ἀπέ, 1,. λιρίας τε ΔΒ. Ἐπιοπάανιε σαπέθνγαβ, στήλαισιν 

στήλεσιν Ἡ, Ψ.ο 71. εὐτραπέας) εἐὐστῥαφέας δον εἰσὶ. κυχλα- 
μένους} ΤΑΡΥῚ χκυχλαμίνου. Ἐπιοπάανίε Θαπέοιαβ. Υ. 72. 8, ἢ 
τ᾽ ἣ Ολπε. 1, δὲ δομιυνοῖρῃη, οαϊεῖο. τε ἠχϑονίου Β. χϑονίου ΛΒ, 
χϑόνιον Οαπηέ. 1,. ᾿Ἡγεσιλάου δαΪΠιαϑῖ5. ἴθ Βχογοϊξαίε, Ρ. 808. 
ἡγεσιλίου (ἀηΐξ, [,. χαί γὲ σ᾽ ἡλίου ἢ. γίνεται οὐ. Β, 

084 ο. ϑεόφραστος δέ φησι τὸ ἡλιοτρόπϊον διανϑήσεις λαμβάνειν 
συνακολουϑοὺν τοῖς ἄστροις, τὸ χελιδόνιον δὲ ἅμα τὴ χελιδόνι ἀνθεῖν Ὁ. 

Θεόφραστος) ΕΠ, ΟΡ. ΨΠ. 15, 1.. ». 252. τὰς ἀνθήσοεις οΧ 
ὙΠΕΟρΡΗγαδίο ἤοηϊ, τὰς δ᾽ ἀνθήσεις Ἀ. τὰς διανϑήσεις σαπε. ἢ. 

Θυυά ρυ8ὲ λωιβάνειν δοφιυοθαΐαγ δὲξ ἀεἰον δάσεογο (Ο, 
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συναχολουϑοῦντα τοῖς ἄστροις τὸ ἡλιοτρύπιον χαλούμενον 
καὶ τὸ χελιδόνιον" καὶ γὰρ τοῦτο ἅμα τῇ χελιδόνι ἀνϑεῖ, καὶ 
ἀμβροσίαν δὲ ἄνϑος τι ἀναγράφει ὁ Καρΐίστιος ἐν ἱστορικοῖς 
ὑπομνήμασι λέγων οὕτως »Νίχανδρός φησιν ἐξ ἀνδριάντος 
τῆς κεφαλῆς ᾿Δλεξανδρου τὴν “χαλουμένην. ἀμβροσίαν φύε- 
σϑαι ἐν Κῷ. “ προείρηται δ᾽ ἄνω περὶ αὐτῆς ὅτι τὸ ς 

ἔ γον οὕτω λέγουσι. Τιμαχίδας δ᾽ ἐν τετάρτῳ Δείπνου καὶ 
ϑήσειόν τι ἀναγράφει χαλούμενον ἄνϑος 

Θήσειόν ϑ᾽ ἁπαλὸν μήλῳ ἐναλίγκιον ἄνϑος, 
«Τευκερέης ἱερὸν περικαλλέος, ὅ ῥα μάλιστα 
φίλατο. 

ἀπὸ τούτου δέ φησι τοῦ ἄνϑους καὶ τὸν τῆς Δριάδνης 
χαλ ούμενον στέφανον πεπλέχϑαι. χαὶ ὃ Φερεχράτης δὲ ἢ 

θ8δ πεποιηχὼς τὸ δρᾶμα τοὺς Πέρσας μνημονεύων χαὶ αὖ-- 

τὸς ἀνϑῶν τινων στεφανωτικῶν φησιν 
Ὦ μαλάχας μὲν ἐξερῶν, ἀναπνέων δ᾽ ὑάκινϑον, 
χαὺ μελιλώτινον λαλῶν χαὶ ῥόδα προσσεσηρώς " 
ὦ φιλῶν μὲν ἀμάραχον, προσχινῶν δὲ σέλινα, 
γελῶν δ᾽ ἱπποσέλινα χαὶ κοσμοσάνδαλα βαίνων, 
ἔγχει χἀπιβόα. τρίτον παιῶν᾽., ὡς νόμος ἐστίν. 

ὃ δὲ πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένους ἹΜεταλλεῖς 

φησιν 
Ὑπ᾽ ἀναδενδράδων ἁπαλὰς ἀσπαλάϑους πατοῦντες 

υ ἐν λειμῶνι λωτοφόρῳ, χὐπειρόν τὲ δροσώδη, 
κἀνϑρύσχου μαλαχῶν τ᾽ ἴων λείμακα καὶ τριφύλλοῦ. 

συνακολουϑοῦντας Ἐ. καρύστιος οὕτως ἐν ἱστορικοῖς, ὃ νίχανδρος Β. 

νίκανδρος Α, ὃ Ἰγίχανδρος Οπέ. 10. 
084 ἢ( καὶ ϑήσειον δέ τι ἄνθος τιμαχίδας ἀναγράφει, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

τὸν ἀριάδνης καλούμενον στέφανον πεπλέχϑαι Ὁ, Τιμαχίδας δ᾽ δ᾽ 

ὁπ. Β. Ἄν δ’. ἈΝ δ᾽ απο" ΤῸ: Ψ. 2. λευκερέήὴς ΑΒ. λευ- 
κερώης Οαπέ. Τ,. ΤῊΡΥῚ περικαλλὲς ὅν ὅᾳ. Ἐπιοπᾶανϊε ῦ ἀϑΔΆθΟΠαΒ. 

᾿ δὲ φησὶ ΑΒ. δέ φασι Οαπέ. [,. 

θ8ὅ ἃ. Ψ. 1. δ᾽ Α΄ δι᾽ Β. διὰ Οαηΐ. 1.. ΓΤΩΝ "ἢ βῃη.. 

σέλινα ΒΟ, σέλινον ἀπέ. 1. Υ. 4, γελῶν δ᾽ ἱππὸσξλινα 

ΔΟΟΟΒΒΟΓπΈ οχ ΔῸ. ΜΝ. δ. κχἀπίβοάτριτον “Ὅδπε," ἢ... Οον οχῖξ 

Οἀπέθιιβ. κἀπιβόα ΟἽ Οπῖ580 τρίτον. παιῶν" δ οἰση: παιὼν 

Οδηξ. Τὰ. παίων 6. Ψ. 1. πυτοῦντες ἢ. ΒεΡΙ δου δέυν παεῶντες 

085 Ὁ. Ψ. 3, κ᾽ ἀνθρύσχου Δ. νυν ὀνθρίσκου (ἀπέ, ἴω λέ μι μὰ] 
Γθγὶ λίμακα, εὐγγοοίσπι αὖ (απίοτο, ῖ 

98" 
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ἐν τούτοις ζητῶ τί τὸ τρίφυλλον. χαὶ γὰρ' εἰς Δημαρέτην 
ἀναφέρεταί τι ποιημάτιον ὃ ἐπιγράφεται Τρίφυλλον. χὰν 

Ὁ ΕῚ ΄ ) Ω.,« ᾿ Ἃ , 

τοῖς ἐπιγραφομένοις δὲ ᾿4γαϑοῖς Φερεχρατὴης ἢ “Στράτ- 
τις φησὶ 

, Η͂ κ - 

“Ἰουσαμενον δὲ πρὸ λαμπρας 
ἡμέρας ἐν τοῖς στεφανώμασιν, οἱ δ᾽ ἐν τῷ μύρῳ 
λαλεῖτε περὶ σισυμβρίων 
κοσμοσανδάλων τε. 

χαὺ Κρατῖνος ἐν ῆἼαλθακοῖς. 
᾿ . - 3 

Παντοίοις γε μὴν χεφαλὴν ανϑέμοις ἐρέπτομαι, 
6 λειρίοις, ῥόδοις, κρίνεσιν, κοσμοσανδάλοις,, ἴοις, 

καὶ σισυμβρίοις, ἀνεμώνων χάλυξί τ᾽ ἠριναῖς, 
« ᾿ , « , « ΄ ͵7 

ἑρπυλλῳ, χρόκχοις. πυαχίνϑοις, ἑλιχρυσου κλάδοις, 

5 οἰνόνϑῃσιν, ἡμεροκαλλεῖ τε τῷ φιλουμένῳ, 
ἀνθϑρύυσχου φο ς΄ κα Γαδ. 
τῷ τ᾽ ἀειφρούρῳ μελιλώτῳ χάρα πυχάζομαι, 

« 3 οὖ κι Ε74 

καὶ « χύτισος αὐτόματος παρὰ ἸΠέδοντος ἔρχεται. 
38, Ἢ δὲ τῶν στεφάνων χαὶ μύρων πρότερον εἴσοδος 

εἰς τὰ συμπόσια ἡγεῖτο τῆς δευτέρας τραπέζης, ὡς παρί- 
στησι Νικόστρατος ἐν ἱΨευδοστιγματίς διὰ τούτων 

Καὶ σὲ μὲν 
τὴν δευτέραν τράπεζαν εὐτρεπὴ ποίει, Ἷ 

Γ 2 , Ὗ - ΄ὔ 

χόσκησον αὑτὴν παντοδαποῖς τραγὴμασεν 

Φερεχράτης) ὅ φερεχράτης Β, Ὑ. 1. λαμιπρᾶς Βομινῖβῃ. λαμπρὰς 
δος. 1, ν. 3. λαλεῖτε ἘοΡναθιιΒ δὰ Αγιβίορῃ, Ἐοϊοβῖα. 
Ρ. 190. {|}0γΧ] λαλείταν. ἐν αλϑακοις) ἐν οἱ, Β. γ. 1, κε- 

φαλὴν --- κοσμοσινδάλοις αἰέι!ε Ρ. 681". ν, 2. χρίνεσιν Ῥοτβο- 

05 δρυ Βοθιάθαπι δὰ Αὐιβέορ)δηϊθ Νυθ685. Ρ, 21, Γὐθτὶ κρίνοις. 
κρίνοιοι 08]. 

08 ο. Υ΄, 3. κάλυξέ ε΄ ΔΒ. χάλυξ τ᾽ σαπέ, 1.. χκάλυξι»ν ῬΟΥΒΌΜΙΒ, 

Υ. 4. δια! Ρ. 68 ἃ. ἀπάρ ὑακίνϑοις ἀεἀϊ γγὸ ὑακίνϑῳ. ὑα- 
κίνϑοισιν ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ. Υ. 8. ἡμεροχαλλεῖ τε τῷ φιλουμένῳ εξ! τε 
Ῥ. 081] ο. Ψ, 0. ἀνθρύσκου ϑομν εἰριι. ἀνθρυοκίσσου Ἀ. ἀνθρου- 
σκίσχου ᾿ὰπέ. 1.. Τιασαπᾶπι ἱπάϊζανιε ϑεννν οἰ σῃ. 110}: φοβήτω 
τ᾿ ἀεὶ φρούρῳ, Ῥαήάαπι δογγοοΐιπ οχ Ὁ. 080 ἢ Ψν. 8. καὶ ἢ 
ϑΣΠαΡθας ἀοίφοίαπι ΡΟυΒοπι5. βυρρίοτίε Ροβὶξο κἀμοὶ, Ἡδυπιαιπιι ἐπ 
ἘἸΘηλομεῖβ. ἀοοίν, ππρέγ, Ρ. 08. καὶ γὰρ. αἰευδοστιγματίᾳ) ψεν-- 
δοστιγματιάδει ᾿βϑν. Ὑ διὰ τούτων οἷα. Ὦ.. » 

. 8 ἃ. Υ. 2. εὐτρεχὴ ΗΠ οι δέου ναδῖτια δα Συιοίαι, νοὶ]. 1. ρ. 31. 
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μέρον, στεφάνους, λιβανωτὸν, αὐλητρίδοω λαβέ. 
Φιλόξενος δ᾽ ὁ διϑυραμβοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Δεί- 
πνῷ ἀρχὴν ποιεῖται τὸν στέφανον τῆς εὐωχίας οὑτωσὶ 
λέγων 

Κατὰ χειρὸς δ᾽ 
ἤλυϑ'᾽ ὕδωρ: ἁπαλὸς παι- 
δίσκος ἐν ἀργυρέφ προχό- 
ῳ φέρων ἐπέχευεν. 

εἶτ᾽ ἔφερε. στέφανον .λὲε- 
πτᾶς ἀπὸ κπυρτίδος εὐγνη:- 
τῶν κλάδων. δισύναπτον., 

ὁ Εὔβουλος Τιτϑαῖς ὃ 

, Ὡς “γὰρ εἰσῆλϑε τὰ γερόντια τότ᾽ εἰς δόμους, 
εὐθὺς ἀνεχλίνετο' παρῆν στέφανος ἐν τάχει, 
ἤρετο τράπεζα, παρέχειϑ᾽ ἅμα τετρμιμένη 

“μᾶζα χαριτοβλέφαρος. " 
τοῦτο δ᾽ ἣν ἔϑος χαὶ παρ᾽ «ἰγυπτίοις, ὡς Νικόστρατός 

φησιν ἐν Τοκιστῇ. «Αϊγύπτιον γὰρ ὑποστησάμενος τὸν το- 
κιστὴν φησι 

Καταλαμβάνομεν τὸν πορνοβύσχον καὶ δύο 
ἔ ἑτέρους κατὰ χειρὸς ἀρτέως εἰληφρότας 

τ καὶ στέφανον; Β. εἶεν χαλὸς ὁ καιρὸς, «Χαιρεφῶν. 

σὺ δὲ γαστρίζου, Κύνουλχε: χαὶ μετὰ ταῦτα ἡμῖν εἰπὲ 
διὰ τί Κρατῖνος εἴρηκε τὸν μελίλωτον,, Τῷ τ᾽ ἀειφρούρῳ 
μελιλώτῳ. “ ἐπεὶ δέ σε ὁρῶ ἔξοινον ἤδη. γεγενημένον" οὕτως 

Τὰ γ1 εὐπρεπῆ. τῷ. Δείανῳ] τῷ οπι, Β., οὑτωσὺ λέγων οι. Β. 
Ψ. 1. δ᾽ ἤλυϑ'᾽ διήλυϑ᾽ Β, Υ. 3. προχύῳ] πρόχῳ .τ- 

ξυγάεῖα5 Ῥ- Α71. ν. ὃ. ἔφερε} ἔφερεν, Β. στέφανον 

λεπτῶς ἀπὸ μυρτίδος ατοίοίοπαιβ. 1001 στεφανολεπτὰς ἀπὸ μυρ- 
τίδων. 

08 ε. Υ. . ΝΣ Ετ αγά εἶν ν. 451, {τι ὁ στέφανος. 

Ὑ.. “0 Ἡΐπιιο σ ρβαν. βοΐ Βα 6 ὲ οριζομλα. μᾶζα} ὅϑουῖ- 

Ῥεδαξαν, μάξα. τοῦτο δ᾽ ἦν ΑΒ. τοῦτο γὰρ ἦν Οδμῃέ, 1. 
ὑποστησάμενος τὸν τοχιστὴν ΑΒ. τὸν τοχιστὴν ὑποστησάμενος αμπέ. [.. 

ΝΙΘοβέγαςὶ τουϑὰβ ὁπ. Ο, Ὑ..1. δύο δοῦν δῖριι, δύ᾽ Α. δὺ 
Οαμέ, 1,. : 

θδὅ ἔν, 8. καὶ στέφανον ΑΒ. τὸν στέφτωιον. Οαπέ. Εω, ἡμῖν 

εἰπὲ ΑΒ. εἰπὲ ἡμῖν Οαπέ: Ε.. ὃ. Κρατῖνος}. [680 ς, ἀειφρούρῳ]) 
“ἀεὶ φρούρῳ Οδηέ,. Κμ).. ὥθγοχῖε Οαπέριτιβ. 
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δ᾽ εἴρηκε τὸν μεϑύσην "ἄλεξις ἐν Εἰσοικιζομένῳ" παύσο- 
μαΐ σὲ ἐρεσχηλῶν, καὶ τοῖς παισὶ παρακελεύομαι κατὰ τὸν 
“Σοφοκλέα , ὃς ἐν “Συνδείπνοις φησὶ ι 

680 Φορεῖτε, μασσέτω τις, ἐγχείτω βαϑὺν 
χρατῆρ᾽ " δδ᾽ ἁνὴρ οὐ πρὶν ἂν φάγῃ καλῶς 

ὅμοια καὶ βοῦς ἐργάτης ἐργάζεται. 
χαὶ κατὰ τὸν Φλιάσιον δ᾽ ᾿Αἀριστίαν" χαὶ γὰρ οὗτος ἐν 
ταῖς ἐπιγραφομέναις Κηρσὶν ἔζη 

ΣΣύνδειπνος ἢ ̓ πίχωπος ἢ μαζαγρέτας, 
“Ἄιδου τραπεζεὺς, ἀκρατέα «νηδὺν ἔχων. 

ἐπεὶ δὲ τοσούτων λεχϑέντων μηδὲν . ἀποχρίνεται, κελεύω 
αὐτὸν κατὰ τοὺς ᾿Ἄλέξιδος Διδύμους χυδαίοις στειανωϑέντα 

στεφάνοις ἐξάγεσϑαι τοῦ συμποσίου. τῶν δὲ χυδαίων στε- 
ν φάνων μνημονεύων ὃ κωμῳδιοποιός φησι 

“Στεφάνων. δὲ τουτωνὶ χύδην πεπλεγμένων. 
χἀγὼ δ᾽ ἐπὶ τούτοις τοῦ λέγειν ἤδη παύσομαι τὸ τήμερον, 
παραχωρῶ τὲ τὸν περὶ τῶν μύρων λόγον τοῖς βουλομένοις: 
διεξέρχεσθαι" τῷ τε παιδὶ προστάττων ἐπὶ τῇ στεφανη- 
φόρῳ ταύτῃ μου διαλέξει, χατὰ τὸν Αντιφάνους Ὁ» Ὧᾳ 

ἐνεγκεῖν δεῦρο τῶν χρηστῶν δύο 
6 χαὶ δᾷδα χρηστὴν ἡμμέγην χρηστῷ πυρί. 
οὕτω γὰρ τὴν τῶν “λόγων διέξοδον ὥσπερ δράματος ποιή- β 
σομαι. χαὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας, ὥσπερ αὐτοῦ σιωπὴν 

καταμαντευσάμενος, ἀπέϑανεν εὐτυχῶς, οὐδένα. Χαιβὸν 

γόσῳ παραδοὺς, πολλὰ δὲ λυπήσας ἡμᾶς τοὺς ἑταίρους." β 

᾿ 

᾿Ἄλεξις} σοπῇ, ΧΙΨ, Ρ. 6183 ο.. ἐρεσχηλῶν ΑΔ, δοιθεθαίαν ἐρεσχες 
λῶν. ἐν Συνδείπνοις] Ἐτ, 4. Ρ. 000. . 

080 ἃ. Υ. 2. κρατῆρ᾽] ΤῊ ΡΥῚ χρητῆρα. δ δ᾽ Ὁ δ᾽ δ᾽ ΟὐπΕ ἘΣ 

νὴ 0} Τὐθτιὶ ἀνὴρ. ὦ ᾿νὴρ δομν οἰ 5 ἢ, ἐπιγραφομέναις ὃπι. Β. 

ἹΚηροὶν] Κρησὶν ((ὐγοιογβῖδιι8) Ἔχργοϑδῖε Νέα! β, φυαοᾷ πὸ οὐς- 

ἀϊ οἷ. Π4 6 (ἀοέαπι οχ βέϊπηθ5, δοϊίο π᾿ Βὶ χηρσὲν Βογίβέιπι 6558. 

Ψ. 1. βαζαγρέτας Β. ΝΟ 2. “Ἅιδου Τουῤῖπ5 Ἐπίδπᾷδξ,. νοι]. 11. 

Ρ. 478. αἰδοῦ Οδηέ. 1.. ἀκχρατέα Ο. ἀχραταίαν Οπέ, 1. 

ὅτι ἄλεξις μέμνηται χυδαίων στεφάνων, ἤτοι χύδην πεπλεγμένων ΤῈ 

080 ". μνημονεύων οΟπιίδίε Β΄, αυἱ μνημονεύει ροβιδε Ἰοοῦ γϑυθί 

φήσι. “Στεφάνων δὲ] στεφιίίνων δέ τε ἢ. - τουτωνὲ Οδπέ, 1.. 

τούτων Ἁ. τούτῳ Β. ]1ιδδιπᾶπι ροδέ ᾿Αντιφάναυς ᾿πάϊοανιε δοῖεν οἷ ρῃ.- 

Ν. 1, ἐνεγκεῖν) “Στεφάνους ἐνεγκέών “Οἀβᾶλ νοΐ 5. 5. δύο) δύού Ἀ.. 
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34. Περιενεγκόντων δὲ τῶν παίδων ἂν ἀλαβάστροις 
χαὶ ἄλλοις χρυσοῖς σχεύεσε μύρα τὸν Κύνουλχον ϑεασάμε- 
γός τις πολλῷ τῷ μύρῳ τὸ πρόσωπον ἐπέχρισεν. ὁ δὲ διε- 
γερϑεὶς καὶ μόλις ἑαυτὸν ἀναλαβὼν, Τί τοῦτ᾽ : εἶπεν, 
Ἡράκλεις), οὐ σπογγιᾷ τίς μου παρελθὼν τὸ πρόσωπον 
ἐχκαϑαρίσει., μεμολυσμένον ᾿μαγγανείαις πολλαῖς; ἢ οὐκ 
οἴδατε καὶ τὸν χαλὸν Ξενοφῶντα ἐν τῷ “Συμποσίῳ ποιοῦντα 
τὸν “Σωχράτην τοιαυτὶ λέγοντα τ: Δι’, ὦ Καλλία, τε- 

λέως ἡμᾶς ἑστιᾷς" οὐ γὰρ μόνον δεῖπνον ἄμεμπτον πα- 
ρέϑηχας, ἀλλὰ καὶ ἀχροάματα καὶ ϑεάματα ἥδιστα ὅπ: 
εις. Τί οὖν, εἰ καὶ μύρον ἐνέγκαι, τις ἡμῖν, ἵνα χαὶ 

εὐωδίῳ ἑστιώμεϑα; Μηδαμῶς, ἔφη ὃ “Σωχράτης. ὥσπερ 

γάρ τοῦ ἐσϑὺς ἄλλη μὲν γυναικεία, ἄλλη δὲ ἀνδρεία καλὴ, 
οὕτω χαὶ ὀσμὴ ἄλλη μὲν γυναικὶ; ἄλλη δὲ ἀνδρὶ πρέπει. 

χαὶ γὰρ ἀνδρὸς. μὲν δὴ που ἕνεκεν οὐδεὶς μύρῳ χρίεται. 
αἵ γε μὴν γυναῖκες, ἄλλως τε ἄν χαὶ γύμεραι τύχωσιν 
οὖσαι, ὥσπερ ἡ Νικηράτου τὲ τούτου Χαὶ ἡ Κριτοβούλου, 

μύρου μέν τι χαὶ προσδέονται" αὐταὶ γὰρ τούτου ὄζου- 
σιν. ἐλαίου δὲ τοῦ ἐν γυμναοίοις ὀσμὴ καὶ παρουσία ἀν- 
ὅρθν ἢ μύρου γυναιξὶν ἡδίων καὶ ἀπουσία ποϑεινοτέρα. 
καὶ γὰρ δὴ μύς ρῳ μὲν ἀλειψάμενος δοῦλος χαὲ ἐλεύϑερος 
εὐθὺς ἅπας ὅμοιον ὄζει" αἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐλευϑέ ἕρων μόχϑων 

ὀσμαὶ ἐπιτηδευμάτων τὸ πρῶτον χρηστῶν καὶ χρόνου πολ- 
- ᾿ « ἔπ εἰν . γ᾽ 

λοῦ δέονται, εἰ μέλλουσιν ἡδεῖαίέ τὲ χαὶ ἐλευϑέριαι ἔσε- 
σϑαι.“ χαὶ ὁ ϑαυμασιώτατος δὲ Χρύσιππος τὴν ὀνομα- 
"δίαν φησὶ λαβεῖν τὰ μύρα ἀπὸ τοῦ. μετὰ πολλοῦ. μόρου 

086 ἅ. οἴδατε] εὔδατε Β. ἐν τῷ Συμποσίῳ) (αρ. 2, 2. 

σωχράτην ΑΒ, σωχράτη Οδπέ, ἴω. Τί οὖν] καὶ ὃς ἔφη, Τί οὖν 

Χοπορἤοη, εὐωδίᾳ ΔΑ. εὐωδίαν Οὰπέ, 10. ἐστιώμεϑα] ἡστιώ-- 
μεϑὶ Οὰπέ, 1... ηδαμῶς -- τύχωσιν οὖσαι] δος 501. ἂς Χοπο- 

ῬΠΟπΕΙβ νϑυθὶϑ ἀρρόϑυϊε ἐρίτοπῖθ. 

086 ε. ἄλλη μὲν γυναικὶ) ἄλλη δὲ ἀνδρὶ πρέπει ΑΒΟ. ἄλλη μὲν 

ἐλδ δὲ , ἄλλη δὲ γυναικὶ πρέπει (πέ, 10, οὐδεὶς} ἀνδρῶν οὐδεὶς Ὁ, 

ἀνὴρ οὐδεὶς ΧΘΠΟΡΠΟΙ,, μέν τι Ἡ,, Βέορ μα πα ἃρυᾶ Οἀϑαι ΡΟ ΠῚ, 

μέτι Οαπίέ. 1... αὐταὶ Βομνγοῖρι. [ὐδγὶ γαῦται. αὗται Χοπορμοη- 
ε15. ΕΓ]. τούτου ΑΒ. τοῦτο Οδηΐ, ἢ, ὀσμὴ χαὺ παροῦσα 
ἡδίων ἢ μύρου γυναιξὶν χαὶ ἀποῦσα ποθεινοτέρα ΧοΠοΟρΡ ΟΠ, 

Ο80 ἴ, ἐλευϑέριαν ΔΒ. ἐλευϑέριον Οδπέ, 1. 
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χαὶ πόνου ματαίου γίνεσθαι, “αχεδαιμόνιοἑ τε ἐξελαύνουσι 

“τῆς Σ;παρτῆς τοὺς τὰ μύρα κατασχευάζοντας » ὡς διαφϑεί- 
τροντας τοὔλαιον: καὶ τοὺς τὰ ἔριω δὲ βάπτοντας, ὡς 

ἀφανίζοντας τὴν λευκότητα τῶν ἐρίων. Σόλων τε ὃ σοφὸς 

διὰ τῶν νόμων κεχώλυχὲ τοὺς ἄνδρας μυροπωλεῖν. Ο᾿ 
35. Νῦν δὲ τῶν ἀνϑρώπων οὐχ αἱ ὀσμαὶ μόνον, ὥς 

φησι Κλέαρχος ἐν τρίτῳ περὶ βίων, ἀλλὰ καὶ αἵ χροιαὶ 

τρυφερὸν ἔχουσαί τι συνεκϑιηλύνουσι τοὺς μεταχειριξομέ- 
᾿γοῦς. ὑμεῖς δ᾽ οἴεσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν. τι 
τρυφερόν; χαίτοι “Σαπφώ, γυνὴ μὲν πρὸς ἀλήϑειαν οὖσα 
καὶ ποιήτρια. ὅμως ηδέσϑη τὸ χαλὸν τῆς ἁβρότητος ἄφε- 

λεῖν λέγουσα ὧδε. ᾿Εγὼ δὲ φίλημ᾽ ἁβροσύναν, καὶ μοι 
τὸ λαμπρὸν ἔρος ἀελίω καὶ τὸ καλὸν λέλογχε““, φανερὸν 
ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἢ τοῦ ζὴν ἐπιϑυμία τὸ λαμπρὸν χαὶ τὸ 
χαλὸν εἶχεν. αὐτῇ. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν οἰκεῖω τῆς ἀρετῆβ. Π]αρ- 
᾿ράσιος δ᾽ ὁ ζωγράφος, Ἡὐλμρ ἢ παρὰ μέλος ὑπὲρ τὴν ἑαυ- 

[χ] 

τοῦ τέχνην τρυφήσας, καὶ τὸ λεγόμενον ἐλευϑέριον ἐκ 
ῥαβδίων τινῶν ποτηρίων ἑλκύσας, λόγῳ γοῦν ἀντελάβετο 
τῆς ἀρετῆς, οὐβραιμ κε προ τοῖς ἐν «Ἱίνδῳ, πᾶσιν αὑτοῦ 
ἔργοις 

ἉΙβροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τάδ᾽ ἔγραψεὶ 
Τ]αρρά σιος. Ἂ : 

ᾧ χομψός τις, ὡς ἐμοὲ δοκεῖ, ὑπεραλ γήσας. ῥυπαίνοντι τὸ 
τῆς ἀρετῆς ἁβρὸν χαὶ καλὸν, ἅτε φορτικῶς μετακαλεσα- 

μένῳ εἰς τρυφὴν τὴν δοϑεῖσαν ὑπὸ τῆς τύχης χορηγίαν, 

παρέγ θαψε τὸ Ῥαβδοδίαιτος ἀνήρ. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τὸ τὴν 
ἀρετὴν φῆσαι τιμᾶν ἀνεχτέον. ταῦτα μὲν ὁ Κλέαρχος. 256-- 

"ὐζινἢ 

πόνου Ὁ, ποτοῦ ὕλη. Ι,. ἢ Ζ 
087 α, ἐν γ᾽ περὶ βίων Α. ἐν γ' βίων. Β. ἐν δευτέρ Ὅῳ περὶ βίων 

Ὀδηΐ. 1. ηδέσϑη ΔΟ. ἡδέσθη Β. ἠδέϑη δαί, ἦν λέγαυσα 
ὧδε οπι. Β. ϑΑΡΡΠΟπΙ5. Ἰοοὰπι οι, Ο. φιλήμμια βροσύναν 

ὅς. 1... φίλημμι ἀβροσύναν Β.᾿ Ἐχ Α΄ φίλημμε᾽ Θποίαξιπί, ἔρος 
πελίω Α. ἐρο σαελίω ἸΒ: ἔρις ἀελίω (ἀπῖ, Τ,. : , 

087 ". Παρράσιος] Παάοηι δζ Οἰδανοῖο ἤατυγαυῖε ἈΠ, Ρ. 543 Ο᾽ 

Τοίαπι Παυγαςτ ον ΟἸἰδὶξ Ἀρυυ τα. ἣν , τινῶν 1μυ γι" ἔχτωνων, Ὁ 

λόγῳ͵] λέγω Β. γοῦν Β, γ᾽ οὖν Α΄: γὰρ᾽ σὖν διε 10. ἐπ ἊΝ 

087 ο. τὴν δοϑεῖσαν Ὀοταῦϑ. ἄροῖαξ τὴν.᾿ κλέαρχος δὲ ἀφρο- 
ες , φἋ ΄ 

δίτην ἡδονὴν τινα Οουὐσὰν» δαίμονα ᾽ μύρῳ υϑδ Ὁ. 
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φοχλῆς δ᾽ ὁ ποιητὴς ἐν Κρίσει τῷ δράματι τὴν μὲν 
᾿ἀφροδίτην ἩἩδονῆν. τίνα θύσαν δαίμονα μύρῳ τὲ ἀλει- 
φομένην παράγει (καὶ “ἀτοπτριζομένην ») τὴν δ᾽ ᾿᾿ϑηνᾶν 
Φρόνησιν οὖσαν καὶ Νοοῦν, ἔτι δ᾽ ᾿Αρετὴν, ἐλαίῳ ζϑωμέ- 
γην καὶ. '“γυμναζομένην. 

90. Τούτοις ἀπαντήσας διλσοαούνωρι ὁ ἔφην τΏ δαιμιόγιε 
ἀνδρῶν οὐκ οἶδας ὅτι αἱ ἐν τῷ ἐγκειράλῳ. ἡμῶν αἰσϑήσεις 
ὀδμαῦς ἡδείαις παρηγοροῦνται; προσέτι τὲ ϑεραπεύονται, 
χαϑὰ χαὶ Κπον ἃ ̓κρθθο ἐν Πονήρῳ οὕτωο 

ἿΣ ᾿γγιείάς “μέρος 

μέγιστον, ὀσμὰς ἐγκεφάλῳ χρηστὰς ποιεῖν. 
καὶ ὁ ἀνδρειότατος δὲ; προσέτι δὲ χαὶ πολεμικὸς ποιητὴς, 
᾿Δλκαῖος ἔφη ,,Καδδ᾽ ἐχεύσατο μύρον ἁδὺ χαττῶ στήϑεος 
ἄμμι.“ χαὶ ὁ σοφὸς δ᾽ ᾿Αναχρέων λέγει που ΜᾺ μὴν 
πέτεαι συρίγγων χοιλότερα στήϑεα χρισάμενος μύρῳ 5“ τὰ 
στήϑη παρακελευόμενος: μυῤοῦν, ὃν οἷς ἔστιν ἡ καρδία, 

ὡς καὶ ταύτης δηλονότι, ̓ παρηγορουμένης τοῖς εὐώδεσι. 

τοῦτο δ᾽ ἔπραττον οὐ μόνον τῆς" εὐωδίας ἀπὸ τοῦ 'στή- 
ϑους χατὰ φύσιν ἀναφερομένης ἐπὸ τὴν σφρησιν, ἀλλὰ 

καὶ διὰ τὸ νομίζειν "ἐν τῇ “καρδίῳ τὴν ψυχὴν καϑιδρῦσϑαι, 
ὡς Πραξαγόρας χαὶ: φιλότιμος οὗ ταηδτ, αὐ, ἐρὀρθ λάβη, 

καὶ Ὅμηρος δὲ φησι" 
ἜΝ τρυκλέψη δὲ εἰμ γραδίην ἡνίπαῳπε μύϑῳ. ᾿ οὐμῖι 
χαὶ " τροσᾶι ϑλλν γονὰς 

τὴ άλον τδυ τὰ κραδίῃ δέ οἱ ἔνδον ὑλάστει. 

ἹΚρίσει Ὑγχινμἰξέαβ ἀρὰ Βγιυποκίαπι ἢ. 628. ΤΑρτὶ" Ρ ᾿μύρῳ 
ΒΟ. καὶ μύρῳ Οδμέ, 1. τὲ δοσρ58ἰξ οχ Β. ν 

087 ἃ. ΠΠ]αοούριος ϑοιῖδεθαίαν Π͵ασσούριος. μανσούριος Β.. 

ἔφη Ροϑβέ οἷδας ροβιϊ Β, πονηρά, οὗτος ὕχιξίας Β, ΑἸοχΙα σα 

Γγαρπιθπέιπι δέξα!ε 11. Ρ. 40 ἃ, ὀσμὰς ΑΟ. οδμὰς Οδπέ, 1. 
ποιεῖν} ποιῶν: 40,. ᾿Ἑ᾿Αλκαῖος] ῬΙπίανοα5. ΔΊΟΥ], ἢ. 647 6. ἃ" 

ΜΑΙ οΚοπᾶγῖο Θοπρα δξιι' αα -ΤΠΘοοΥἰ 1, 118. μαρενρεῖ δὲ ᾿“λχαῖος, 
κελεύων καταχέαι τὸ μύρον αὐτοῦ κατὰ “τὰς “πολλὰ παϑοίσας κεφαλᾶς 
“χαὺ τῷ πολιῶ στήϑεος.: εν ἔφη ὁπ|. Β. καδδιεχεύσατο. 1).: καδδε-- 
χεύατο Ὁ. ῖ μὰ ὧν 

ΒΚ: 6. λέγεν οπϊ. Β. που δοροβέέφεαχ Δ." οΤί μὴν] τι- 

μὴν. Βὲ. δ᾽ ἔπρωτταν] διέπρασσον Ἐ.. φοὐδὺλ ᾿ ' 

ΠΟΒ7 δ “Ομηρὸς} Θάνψ88. ΡΝ ἀρ «3. "ἰαάτην 210. εν καὲὸ Κρα- 
δίη] καὶ οπι. Β. Ὁ. υἱοῖς 
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καὶ ᾿ ὕσοι 
Ἕχτορι δ᾽ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσε, 

ὃ δὴ καὶ σημεῖον φέρουσι τοῦ «τὸ. χυριώτερον τῆς ψυχῆς 
ἐνταῦϑα κεῖσϑαι" κατὰ γὰρ. τὰς ἐν τοῖς φύβοις γινομένας 
ἀγωνίας πάλλεσθαι τὴν καρδίαν ἐπιδηλότατα ἘΝ 

688 χαὲ ὃ “4γαμέμνων δέ φησιν ὁ 'θμηρικὸς ς 

«Αϊνῶς γὰρ “αναῶν πέρι δείδια, οὐδέ μοὶ ἦτορ. 
ἔμπεδον, ἀλλ᾽ .«ἀλαλύχτημαι" χραδίη δέ. μοι. ἔξω. 
᾿στηϑέων ἐχϑρώσχει, τρομέει δ᾽ ὕπο φαίδιμα γυῖα. 

καὶ ὁ ἘΦ ΕΑ δὲ τὰς ἀπολελυμένας τοῦ φόβου πεποίηχε 
λεγούσας ΟΣ 

Θυμῷ δ᾽ οὔ τι εὐγοϊρῷ χορεύει 
τάρβους ϑυγάτηρ. ᾿ 

᾿ἀναξανδρίδης δὲ τὸν ἀγωνιῶντα παράγει λέγοντα 
Ὦ πονηρὰ καρδία ̓ 

ἐπιχαιρύκαχον ὡς εἶ μόνον. τοῦ “σώματος. 
οτος ὀρχεξ γὰρ εὐθὺς, ἣν. ἴδῃς δεδοιχότα.. ΜΥ , 

Πλάτων δέ φησι τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν χαὶ τὴν τοῦ 

πλευμόνος αὐτῇ φύσιν παραϑεῖναι. πρῶτον. μὲν. μαλακὴν 
χαὶ ἄναιμον, εἰτα σήρα) (765 ἔχουσαν οἷον σπόγγου. ζΖατα- 

τετρημένας ; ἕν᾿ ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοχίᾳ πολλάχις ἀλ-" 

λομένη τὸν παλμὸν εἰς ὑπεῖχον χαὶ μαλαχὸν ποιῆται.. ἀλλὰ 
μὴν καὶ τοὺς στεφάνους τοὺς περιχειμένους τῷ. στήϑει 
ὑποϑυμιάδας οἱ ποιηταὶ κεχλήχασιν ἀπὸ τῆς τῶν ἀνϑῶν 
ἀναϑυμιάσεως ,. οὐχ ἀπὸ τοῦ τὴν ψυχὴν ϑυμὸν καλεῖσϑαι, 
ὡς τινες ἀξιοῦσι. 

87, Τῷ δὲ τοῦ μύρου ὀνόματι πρῶτος ὑπο δοὸς χέ- 
χρηται λέγων 

Οὐχ ἂν μύροισι γραῦς ἐοῦσ᾽ ἠλείφετο. : 
καὶ" ἀλλαχοῦ δ᾽ ἔφη" 

φόβοις Μυγθοέι5 Ψαγ. 1 εοὲ. ΧΙΧ, 9. ψόφοις Α. ψήφόις '“σαπέ, [... 
088 ἃ. Αἰνῶς) ΠῚ 4. κ, 93... Σοφοκλῆς} Ἐν, 40. Ρ.. 680. 

οὐ τι] οὔ τις Ο. Ἐογέ, οὔ τοι. οὐκ ἔτυ Βευποικιιβ. 
6088 ". ὀρχεῦ) ῖδυ: ἀρχὴ. ὀῤφχῇ οοτνοχὶξ Οαπέθνιβ, ἦν Βοθαν οἴ Β}. 

1θτὶ ὧν. Πλάτων] ἴῃ Τ πιᾶθο ᾿. 70 ο.Ψ τῶν ὅλων] τῶν ὅλον Β, 

σήραγγας) σήρυγγας. Β. 
088 ο. μύρου] μεέρου Β.. ᾿Αρχίλοχος)] ἘγΓ. 84. 35. ν» 308. 

306, λέγων οἱ. Β, Οὐκ ἂν) ἤμππιο νογβαπι δέξα!ε ΡΙαέαι- 
οἰ ἴῃ για ΡῬογῖο 5. ὁ. 28. ρ. 107 6. 
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᾿Εσμυρισμένας χόμας 

καὶ στῆϑος ὡς ἂν καὶ γέρων ἠράσσατο. 
μύρρα “γὰρ ἡ σμύρνα παρ᾽ ΑΑἰολεῦσι, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ 
τῶν. μύρων διὰ σμύρνης ἐσχευάξετο, καὶ ἢ γέ σταχτὴ κα- 
λουμένη διὰ μόνης ταύτης. ὃ δὲ Ὅμηρος τὴν μὲν χρῆσιν 

ἃ οἷδε τῶν μύρων, ἔλαια δ᾽ αὐτὰ καλεῖ μετ᾽ ἐπιϑέτου ᾿ 
“Ῥοδόεντι δ᾽ ἔχριεν ἐλαίῳ. 

χαὶ ὁ ἀλλαχοῦ δὲ λέγει τι τεϑυωμένον. χαὶ ἡ ᾿Αφροδίτη. δὲ 
παρ᾽ αὐτῷ τὸν Ἕκτορος γεχρὸν ῥοδόεντι ὁ ἔχριεν ἐλαίῳ ἀμ- 

βροσίῳ. χαὶ τοῦτο μὲν ἐξ ἀνϑέων. περὶ. δὲ τοῦ ἐκ τῶν 
ἀρωμάτων σχευαζομένου, αἱ δὴ: ᾿νυβοδα ἐχάλουν, ἐπὺ τῆς 
ἐἰϑῖθ λέγει 

“μβροσίῃ. μὲν. πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 
λύματα πάντα χάϑηρεν, ἀλείψατο δὲ χρόα λευχὸν 

ὁ οἰ “ἀμβροσίῳ, ἑανῷ., τό ῥά οἱ τεϑυωμένον ἧεν" 

τοῦ χαὶ κινυμένοιο Διὸς ποτὺ χαλκοβακὲς δῶ, 

᾿ ἔμπης ἐς γαῖάν τε χαὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 
38... νεται δὲ μύρα κάλλιστα κατὰ τύπους » ὡς ᾿4{πολ- 

λώνιός φησιν ὃ Ἡροφίλειος ἐν τῷ περὺ μύρων, γράφων 

οὕτως ,, Ἶρις μὲν ἐν ᾿Πλιδι χρηστοτάτη χαὶ ἐν Κυζίχῳ " 
ῥόδινον δὲ χράτιστον ἐν Φασήλιδι, χαὶ τὸ ἐκ Νέας δὲ 

πόλεως χαὶ Καπύης" κρόκινον. δ᾽ ἐν Σόλοις τοῖς Κιλι- 
κίοις χαὶ ἐν Ῥόδῳ: νάρδινον δὲ τὸ ἐν Τάρσῳ" οἰνάνϑη 
δὲ ἡ Κυπρία καὶ ᾿Αδραμυττηνή" ἀμαράκινον Κῶον χαὶ 

τ μήλινον. κύπρινον δὲ προχέκχριται τὸ ἐν Αἰγύπτῳ δευτε- 
ρεῦον δ᾽ ἐστὶ τὸ Κυπριαχὸν καὶ τὸ ἐν Φοινίκῃ καὶ ταύ- 

κι 

"Ἑσμυρισμένας) μυριχμένας Β, σμύρνα] σμύρνη Β, 
᾿ 088 ἃ, χρῆσιν] χρίσιν Β. ῥοδόεντι Ἡοπιθγιιβ Πα 4, ψ, 186. 

δροσόεντι Οαπηί, Π.. δροσόεντν ΒαροΓβουρέο ῥοδόεντι. Ὁ. δ᾽ ἔχριεν 
δι, Τῷ, δ᾽ ἔχρισεν ΒΟ, δὲ χρῖεν ἨΟπΙΘΙΙΒ, τεϑυωμένον] ΠἸϊὰ. ἕξ, 
172. ἀφροδίνη δὲ (. ἀφροδίτη δὲ Οαπέ. Τὶ. ἔχριεν Ο. χρῖσεν 
Οδμί, 1. δ᾽ ἔχρισεν ΑΒ. ᾿Αμβροσίῃ] 1Π|14. ἕ, 170... Ἐρϊξοπιο 5 
ὙΘΙΒῈ5. ΟΠ 516, χρόα λευχὸν) λίπ᾽ ἐλαίῳ Ἠοπιοτγυϑ. 

088 6. ἑανῷ] Αρὰά Ἠοπιογιπι ἑδανῷ. “Ἡροφίλειος] ϑονῖθο- 
Βαίαν ἡροφίλιος. ζράφων οὕτως οπι. Β, αὶ ἔφη δάάϊε ροβὲ ἔρις 
μὲν. ἔρις. Ος ἔρις Β; Οδπι, 1. δὲ ἡ κυπρία. Α. ἈΑΡοτΓαΐ ἥ. δ᾽ 
ἀρίστη ἢ κυπρία Ὁ. ἀδραμυττηνή Ὁ, ἀδραμυττήνη Οαπέ, ἴω, 
ἀμαράκενον ΑΒ. ἀμαράκινον δὲ Ο, Οαπέ. 1.. 

0881; δευτερεῦον .-- ᾿ᾳ“΄ϑήναις ὅπ. Ὁ, δευτερεῦον ΑΒ. δεύτε- 



1534 ΤΕ 

της τὸ ἀπὸ Σιδῶνος. τὸ δὲ Παναϑηναϊκὸν λεγόμενον ἐν 
᾿ϑήναις" τὸ δὲ Μετώπιον καὶ Μενδήσιον χάλλιστα ἐν 
«Ἵϊγύπτῳ σχευάζεται" σχευάζεται δὲ τὸ ἹΜετώπιον ἐξ ἐλαίου 
τοῦ ἀπὸ τῶν πιχρῶν καρύων. οἱ δὲ χορηγοῦντες, φησὶ, 

καὶ ἡ ὕλη καὶ οὗ τεχνῖται τὸ χφηστότατον ποιοῦσι μύρον, 
ἀλλ᾽ οὐχ οἱ τόποι. ᾿Ἐφεσός γέ τοι πρότερον, φασὶ, τοῖς 

689 μύροις διέφερε, καὶ μάλιστα ἐν τῷ Μιεμγαλλίῳ, νῦν δὲ οὔ. 
ἤκμασε δὲ καὶ τὰ ἕν ᾿Αλεξανδρείῳ διὰ πλοῦτον “χαὶ διὰ 
τὴν “Τρσινόης καὶ. Βερενίκης σπουδήν. ἐγίνετο δὲ χαὶ ἐν 
Κυρήνῃ ῥόδινον χρηστύτατον καϑ'' ὃν γούνον ἔζη Βε- 
θενίπη ἡ μεγάλη. οἰνάνϑινον δ᾽ ἐν ᾿ἀδραμυττίῳ πάλαι μὲν 
μέτριον, ὕστερον δὲ πρῶτον, διὰ “Στρατονίκην: τὴν Εὐμέ- 

ψους. ἡ δὲ “Συρία τὸ παλαιὸν χρηστὰ πάντα" παρείχετο, 
μάλιστα δὲ τὸ τήλινον, φῦν δ᾽ οὔ. ἐν δὲ" Περγάμῳ πρό- 

Ὁ τερον μὲν ἐξοχὴ, νῦν δ᾽ οὐ, μυρεψοῦ τινος ἐχπονήσαντος, ᾿ 

τὸ παρ᾽ οὐδενί πω γεγονὸς ἐσκευάσϑη, λιβανώτινον. μύρον. 
μύρον δὲ χρηστὸν μύρῳ εὐτελεῖ ἐπιχεόμενον ἐπιπολῆς μιένει. 
μέλι δὲ χρηστὸν χείρονι ἐπιχεόμενον εἰς τὸ χάτω Ἀν θεν 
λαμβάνει γὰρ αὑτοῦ καϑύπερϑεν τὸ ἧττον ϑίνῃ 

39, Τοῦ δ' «Αἰγυπτίου ἀνυτ δκυνῃνρια ᾿Αγαιδρ᾽ ἐν 
Ἄϑλοις φησὶν 

Ἂς ὑρβρθλρνηνι ζ᾽ εἰξ χεῖρα Κυπρίου λίϑου 
οὐδώσουσι χόσμον χριμάτων τ᾽ «Αἰγυπτίων. 

μήποτέ, φησὶν ὁ Δίδυμος, τὴν καλουμένην σταχτὴν λέγει, 

. 

ο διὰ. τὴν σμύρναν, ἢν εἰς Αἴγυπτον καγαχομεϑην χομίζε- ἢ 

σϑαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Ἱχέσιος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ὕλης 
Τῶν μύρων (φησὶν) ἃ μέν ἐστι χρίματα, δὶ δ᾽ ἀλείμματα. 

΄ 

ρον. Οδμῃί. 1». Τενδήσιον͵ μενδάσιον Β., φησι] ἡρόφιλος δἀᾷ.Ὁ, 

089 ἃ. μεγκλλίῳ Α.. μεγαλίῳ Ο. μεγαλείῳ Ὀαμπέ. 1’... ἤχμασε 

ΑΒ, ἤχμαζε Οδπέ, 1,. Κυρήνῃ Οαπίοιαϑ. Εἰ ΥῚ χορύνη: 
ἐν δὲ περγάμῳ πάλαι μὲν, νῦν δ᾽ οὔ, μυρεψοῦ. τινὸς ἐκπονήσαντος ἐσκευάς- 

σϑὴ τὸ παρ᾽ οὐδενί πω γεγονὸς λιβανώτινον μύϑον Ὁ. ' 
089 ΡΝ. ἐχπονήσαντος)}. ἐχποιήσαντος ΒΒ. .  λιβανώτινον Ὁ, τὸ λὲ- 

-βανῴώτινον. ἀπέ. 1). ἐπιπολῆς} ἐπὲ πολὺ" 6... Αομδοῖ υθυβὰϑ 
οηϊ. Ὁ, ᾿Ισάργυρόν τ᾽ ἐς Ποείηρα ΟΡδογνδίς, ρ. 270. εἰς ἀργυ- 
ροῦν τις ΑΒ. εἰς ἀργυροῦντες Οαπέ, ἴ,. χριμάτών Οἀμπέθναβ, 1ἀδνὲ 
χριμμάκῶν, » υοαποὐρδν 

689 ς. ἱκέσιος ἐν δ' ἐν. β΄ περὸ ὕλης Β., οἕ, μέν ΑΒ6. τὰ ἡ 

«Ο(δπε. 1μ.ς.  χρίματα) χρίσματα Φ. ἀλείμματα!]} ἀλείματα Β. 

π--- «πο “ππὩπαπ κι. -πτςἰἴ νον ἀ-- ας 
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καὶ ῥόδινον μὲν πρὸς πότον ἐπιτήδειον ἔτε δὲ μύρσινον, 
μήλινον" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ εὐστόμαχον καὶ ληϑαργικοῖς 
χρήσιμον. τὸ δ᾽ οἰνάνθινον εὐστόμαχον ὃν καὶ τὴν διά- 
γοιαν ἀπαραπόδιστον φυλάσσει. καὶ τὸ σαμψύχινον δὲ καὶ 
ἑρπύλλινον ἐπιτήδειω πρὸς πότον καὶ χρόχινον τὸ χωρὶς 
σμύρνης πολλῆς. καὶ ἡ σταχτὴ δ᾽ ἐπιτήδειος πρὸς πότον, 
ἔτι δὲ νάρδος. τὸ δὲ τήλινον καὶ γλυχύ ἐστι χαὶ ἁπαλόν. 
τὸ δὲ λευχόϊγον χαὶ εὐῶδες καὶ σφόδρα πεπτιχόν. ““ Θεό- 
φραστος δὲ ἐν τῷ περὶ ὀδμῶν συντίϑεσθαί φησι μύρα 
ἀπ᾿ ἀνϑέων μὲν δόδινον καὶ λευχόϊνον χαὶ σούσινον, καὶ 
γὰρ τοῦτο ἐκ τῶν κρίνων" ἔτι δὲ τὸ σισύμβροινον καὶ ἕρ- 
πύλλινον, ἐν δὲ Κύπρῳ χαὶ τὸ κρίνον" βέλτιστον δ᾽ ἐν 
«Αἰγίνῃ καὶ Κιλικίᾳ. ἀπὸ δὲ φύλλων τὸ μύρρινον καὶ τὸ 
οἰνάνϑινον" αὕτη δὲ ἐν Κύπρῳ φύεται ὀρεινὴ χαὶ πολύ-- 

γογος" ἐν δὲ ᾿Ελλάδι οὐ γίνεται, διὰ τὸ ἄοσμον. διὰ δὲ 
ῥιζῶν τό τ᾽ ἴρινον χαὶ τὸ νάρδινον χαὶ τὸ ἀμαράκινον 
ἐκ τοῦ χόστου."“ 

40. Ὅτι δὲ διὰ σπουδῆς ἣν τοῖς παλαιοτέροις ἡ τῶν 
μύρων χρῆσις δῆλον ἐκ τοῦ καὶ ἐπίστασθαι ποῖόν τι ἑχά- 
στῷ τῶν μελῶν ἡμῶν ἐστιν ἐπιτήδειον. ᾿Αντιφάνης γοῦν 
ἐν Θορικίοις ἢ Διορύττοντί φησι 

πρὸς πότον ΟΔὨΓΘΟΙΙ Θπιοπαδέϊο, ΤἸΡῪῚ πρὸς τὸν. Ὀπιϊδὶέ ἤᾶθο Ὁ, 

καὶ ληϑαργικοῖς --- εὐστόμαχον ὃν οτι. 5. τὸ δ᾽ οἰνάνϑινον ΛΌ. 
Αϑογαΐ δ᾽, σαμψύχινον) σαμψούχινον Ἀ, 

6890 4. λευκόινον ΑΒΟ. λευχόϊον (μέ, 1... ϑεόφραστος δὲ Ὁ, 

Αθοιαὶ δὲ. ῬΠΟΟΡἢγαϑέϊ Ἰθοῖι5. οδέ βοοῖ, 27. υ. 74]. ἂν δὲ Δ ύ-- 

πρῳ καὶ τὸ κρίνον] Εονία556. δοιρϑὶε ἔτο δὲ χκύπρος καὶ τὸ χρόκινον, 
Αρυὰ ὙἹΠΘΟρμνἀδέαηι οϑέ χαὶ ἡ κύπρος καὶ πρὸς τούτοις τὸ χρόκινον, 

μύρρινον) ϑῖο οἔΐαπι σοί οχ Υ ἀἰϊοαμ Ἵ ΠΟΟρΡ ἢ Γαβέϊ, οὐἶπ5. 1 υῖ 
γα] σας μύρινον. αὕτη Ὁ. αὐτὴ ὅδπε. ἴ᾿. πολύγονος) πολύο- 
διιος ὙΠοορμιαβέαβ. ἐν δὲ “Ελλάδι) ἀπὸ δὲ τῆς ἐν τῇ “Βλλάδι 

ὙΠ ΘΟ ἀϑέιι5, 

0δ9 6. ἄοσμον εὔοσμον Β. οὕτω δ᾽ ἣν τοῖς πάλαι ἡ τὼν 

μύρων χρῆσις περιοσπούδαοτος ὡς ἐπίστασϑαν ποῖόν τι ἑκάστῳ τῶν μελῶν 

ἡμῶν ἔοτιν ἐπιτήδειον" οἷον τὸ αἰγύπτιον μὲν κατ᾽ ἀντιφίάνην τοῖς ποσὶν 

ἡμκῶν καὶ τοῖς σπέλεσι" φοινίκινον γνάϑοις καὶ τιτϑίοις" οισύμβοινον 

βουχίοσιν" ἀμαράκινον ὀφρύσι καὶ κύμη Ο. χρῆσις Ο, Οαπέ, :}.. 

χρίσις ΑΒ. ἐν ϑορικίοις ΑΒ. ἐν τοῖς ϑορικίοις Οαπέ. 1). 

ΑἸΕ ΡΒ ΔΉ8. ΥΘΥΒῚ5. δέξα!ε ΧΕ, ἢ. δ983 ἃ, 
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«Μοῦται δ᾽ ἀληθῶς" ἀλλὰ τί; 
ἐχ χρυσοχολ λήτου δὲ κάλπιδος, μύρῳ 
«Ἵἰγυπτίῳ μὲν τοὺς πόδας χαὶ τὰ σχέλη, 

φοινικίνῳ δὲ τὰς γνάϑους χαὶ τιτϑία, 

ἔρον σισυμβρίνῳ δὲ τὸν ἕτερον βραχίονα, 
ἀμαρακίνῳ δὲ τὰς ὀφρῦς χαὶ τὴν χόμην, 
ἑρπυλλίνῳ δὲ τὸ γόνυ χαὶ τὸν αὐχένα.. 

χαὶ Κηφισόδωρος ἐν “Γροφωνίῳ 
Ἔπειτ᾽ ἀλείφεσθαι πρίω τὸ σῶμά μοι 
μύρον ἴρινον καὶ ῥόδινον, ἄγαμαι, Ξανϑία" 
χαὶ τοῖς ποσὶν χωρὶς πρίω μοι βάχχαριν. 
Β. ὦ λαχχόπρωχτε, βάχχαριν τοῖς σοῖς ποσὶν 
ἐγὼ πρίωμαι; λαικάσομ᾽ ἄρα βάχχαριν; 

᾿Αναξανδρίδης Πρωτεσιλάῳ 
Μύρον τε παρὰ Πέρωνος, οὗπερ ἀπέδοτο 

690 ἐχϑὲς Μίελανώπῳ, πολυτελοῦς, Αἰγυπτίου, 

ᾧ γνὺν ἀλείφει τοὺς πόδας Καλλιστράτου. 

μνημονεύει τοῦ μυροπώλου τούτου τοῦ Πέρωνος χαὶ Θεό- 

ποιιπος ἐν ᾿Αδιμήτῳ καὶ ᾿Ηδυχάρει. ᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δντείᾳ 
Πρὸς τῷ μυροπώλῃ γενόμενον κατελίμπανον 
αὐτὸν περὶ μύρον. « χ» μέλλει τε συνϑείς σοι φέρειν 
τὰ κινναμώμινα ταῦτα καὶ τὰ νάρδινα. 

41. Παρὰ πολλοῖς δὲ τῶν κωμῳδιοποιῶν ὀνομάξεταί 
τι μύρον βάκκαρις " οὗ μνημονεύει χαὶ ᾿Ιππῶναξ διὰ τούτων. 

Ὑ. 1. λοῦται δ᾽ δῦ3. λῦυτ αἱ δου ο Β. λοῦτ᾽ αἴδου (ἀπέ. 1. 
ἀλλὰ τί 5808. ἀλλά τι (ἀπέ. [᾿. Υ. 3. τὰ σκέλη) τὰς χεῖρας 553. 

089 ἢ Υ. ὃ. σισυμβρίνῳ)] σισυμβρίῳ Οαπέ. 1. χαὶ Κηφισόδω--: 

ρος ἐν} καὶ οἔ ἐν οπι, Β. Οορμϊβοάουνῖ ν, 1. --- ὃ. δίέυ!ε ΧΗ. 
Ρ. 808 ἃ, Τοίυπι Ἰοσιην Οπιΐβὶε δρίξοιδο. Υ. 1. ἀλείφεοϑαι τὸ 
σῶμά μοι πριῶ 552, πρίω δεινοὶ, πριῶ Οδηΐξ. ἴω. γν.5 ἃ. 

μύρον δδ8. 1101] μύρον τ᾽. ἄγαμαι] ἄγάμοι Β. Ξανϑία 508. 
1 θῸ1 ξανϑίου. Ψ. 3. χωρὶς πρίω μοι δῦ. πριωχωρίσμοι Ἀ. πριο-- 

χωρίς μοι Οαπέ. ἴ,. βάχχαριν. ὦ] Τιθτ! βαχχαρένῳ. Υ. ὃ. λάι- 
κάσομ᾽ ἄρα βώχχαριν Οοναῦ8, ΕΙΒΥῚ λαιχας ὅὁμαραβάκκαριν, ΑἈπᾶχϑδη- 

αὐ 15. Ὑθυβὰ8. αἰέαε ΧἼΠ. ν. 853 ἃ. Οπιῖβὶε δρίἔοπιρ, Υ. 1. κμύὐ- 
ρον τὲ ΑΒ. μύρον δὲ (ἀπέ. 1.. μύρῳ δὲ δῦ. ᾿ 

000 ἃ. . 2. ἐχϑὲς 853. 1θεὶ χϑὲς. ΔΗΕ ΡΝ πῖ5. ὙΟΥΒᾺΒ5 
οἵη. 6, ν. 1. γενόμενον] γευόμενον Β. Ῥοβέὲ μύρον ἱπᾶάϊσανὶ 

Ἰᾳὰσαπᾶπη. ν, 3. κινναμώμινα δοδνν εἴσῃ, Τμθποαὶαγ κεννώμωμεαν 

ἱππῶναξ Α. δογνοῦααις Ὡππώναξ, διὰ τούτων ὁπ). Β. 
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Ὁ Βακχάρει δὲ τὰς ῥῖνας 

προ δος ἤλειφον " ἔστι δ᾽ οἵη περ 
κρόχος.. 

᾿4χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυριχῷ 
Βακχάρει χρισϑέντα καὶ ψυχτηρίοις 

πτεροῖς ἀναστήσαντα προσϑίαν τρίχα. 

Ἴων ᾿Ομφάλῃ δὐυλ! 

Βακχάρεις δὲ καὶ μύρα 
καὶ Σαρδιανὸν κόσμον εἰδέναι. χροὸς 
ἄμεινον ἢ τὸν Πέλοπος ἐν νήσῳ τρόπον. 

ἐν τούτοις ΣΣαρδιανὸν χόσμον εἴρηκε τὸ μῦρον, ἐπεὶ δια- 
θόητοι ἐπὶ ἡδυπαϑείῳ οἱ «“1υδοί" καὶ τὸ παρ᾽ -Ἵναχρέοντι 

ο λυδοπαϑὴς ἀχούουσιν ἀντὶ τοῦ ἡδυπαϑής. μνημονεύει τῆς 

βαχκάριδος χαὶ “Ξοφοκλῆς. Μάγνης δ᾽ ἐν “υδοῖς 

«Τούσαντα χρὴ χαὶ βακκάριδι χεχριμένον. 
καὶ μήποτε οὐκ ἔστι μύρον ἡ βάχχαρις. «Αϊσχύλος γὰρ ἐν 
“«“μυμώνῃ ἀντιδιαστέλλων φησὶ 

Κάγωγε τὰς σὰς βακχάρεις τε καὶ μύρα. 
καὶ “Σιμωνίδης 

Κὴλειφόμην μύροισι καὶ ϑυώμασι 
χαὶ βακκάρει. 

“Αριστοφάνης δ᾽ ἐν Θεσμοφοριαζούσαις 

ἃ Ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽᾽, οἷον ἐνέπνευσ᾽ ὁ μιαρὸς 

: 

690". Ψ. 1. Βακκάρει) βακκάρει Ὁ. γ΄, 2. Ιπάϊοᾶνὶ ἸδΟΌ ΠΑΠῚ, 

ἔστι δ᾽ Ὁ. ἐσθ᾽ Οὰπεέ, 1. δ᾽ ἐν οπι. Β. Δομδοὶ γογ- 
5115 0Π|. (. ἀναστῆοαντα)] ἀναγήσαντα Β. προσϑίαν] {μι γὶ 

πρὸς ϑείαν. Ἐπιοπάαν!ε Οαμπέθυι5, Ἰοπῖβ ν, 1. Βακκάρεις} Τυϊοτὶ 

βάκκαρις. κόσμον εἴρηχεῖ εἴρηκε κόσμον Β, ἐπιδιαβόητοι Β. 

690 ο. “ούσαντα χρὴ] λίσαντα δὲν Β, αἰσχύλος γὰρ ΑΒ. αἱ- 
κιονν δ πε απέν 1, ἀμυμόνη Β. καὶ (καὶ ον. Β.) Σιμωνίδης] 

ον 1 ϑᾶς γ, 580." Λοβοῦνο {ὐἸθυϊε δορί οπιο, Κἠλειφόμην) ἐχλει-- 

φόμην Β., ϑυώμασι) ϑυμιάμασι ΟἸόπιοπ5. ΑἸοχαηᾶν, Ραράδρ, 1]. 
8. ν. 207, οα. Ῥοείοτ. βακκάρει) βαχκάρι Ὁ. βάκκαρι ν6] βάκχα- 
ριν ΟἸοοηἐἷ8. ΠΡ, ψογβπὶ ἰπίοσταπι Παθοὲ ΟἸθηθ5, καὶ 
γάρ τις ἔμπορος παρῆν. δ᾽ ἐν οπι. Β. Θεσμοφοριαζούσαις] 
δεοαηᾷ 5, ΑΥΙβέορ μα μ5 γουβιβ οὶ. (- 

090 ἃ. Ψ. 1. ἐνέπνευσ᾽ Ἰϑουγᾶοι5 ἴῃ Αἀάοπαϊβ δὰ Αὐἱβίορμδπ, 
Ρ. (105). Πιῖθεὶ ἔπνευσ᾽. 
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φάσκωλος εὐθὺς ΠΈΣ ας τοῦ μύρου 
χαὶ βαχχάριδος- 

42. Βρενϑίου δὲ μύρου μνημονεύει Φερεχράτης ἐν 
“Πήροις οὕτως ,, στην δὲ χἀχέλευον ἐγχέασϑαι νῷν μύρον 
βρένϑιον, ἵνα τοῖς ἰοῦσιν ἐγχέῃ."" βασιλείου δὲ μύρου 
μνημονεύει Κράτης ἐν 1 είτοσι λέγων οὕτως 

1 λυχύτατον δ᾽ ὠζε βασιλείου μύρου. 
ὁ Σαπφὼ δ᾽ ὁμοῦ. μέμνηται τοῦ τε βασιλείου χαὺ τοῦ βρεν- 
ϑείου λέγουσα οὕτως, Βρενϑείῳ βασιληίῳ. “ ψάγνδης ᾽4ρι- 

στοφάνης ἕν Δαιταλεῦσι 
φέρ᾽ ἴδω τί σοι δῶ τῶν μύρων. ψάγδαν φιλεῖς; 

Εὔπολις δ᾽ ἐν Ἡαριχᾷ .,) ψϑάγδαν ἐρυγγάνοντα."" Εὔβουλος 
δ᾽ ἐν “Στεφανοπώλισιν 

«Ἱἰγυπτίῳ ψάγδανι τρὶς λελουμένη. 
Πολέμων δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς ᾿δαῖον παρὰ λείοις φησὶ μύ- 

ρον τι πλαγγόνιον καλεῖσθαι, εὑρεϑὲν ὑπό τινος Πλαγγό- 

γος. ὁμοίως ἱστορεῖ χαὶ “Σωσίβιος ἐν ᾿ Θμοιότησιν. ὡς καὶ 

τὸ Μημγάλλιον" ὠνομάσϑη γὰρ καὶ τοῦτο ἀπὸ Μεγάλλου 
τοῦ “Σιχελιώτου. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖόν φασιν εἶναι τὸν Μέγαλ- 

ν. 3. φάσκωλος) ῬοΟ]αχ Χ, 137. λυόμενος Θχργοβδϑῖε ἘΔ] Θοδπι- 

ν͵ὶπ5. Τῖθγὶ λουύμενος. ν. 3. βακκάριδος)] Ἐτοξϊδπαβ Ρ. 100. εἀ, 
ἘγδηΖ, «Ῥρενϑίου) βρενθϑείου Ὁ. οὕτως οι. Β. ῬΒΘΓΘΟυ (15 

γοῦρα [ονΐαβδ (οίγαπιθένὶ Γὰδ υαπξ 

"Ἔστην δὲ χἀχέλευον ἐ; χέασϑαν 

νῷν βρένϑιον μύρον, ἵνα τοῖς ἰοῦσιν ἐγχέῃ τὶς, 

μνημονεύειν οὐ ἐν δὲ λέγων οὕτως οι. Β, ὦζε Ῥουβοπὰβ [δᾶ 

Οαν585. ε, 4δδ. Τὴ ιῖ ὦ ζεῦ. , 

090 6. βρενθείου ΑΌ, βρενϑίου Β, (αῃηέ, ἵ,. βρενθεῖω βασι-, 
ληΐω Α. βρενθείῳ βασιληίῳ Β. βρενθϑείῳ βασιληΐῳ Ο. βρενθίῳ βασιλείῳ 

(αμπέ, 1.. ἐν ὁπ. Β, “Ζαιταλεῦοι] δηταλεῦσι Β. Οοηξ, Ρ. 091] ο. 

ἔδω ΛΒ. εἰδῶ σαπέ. ἴ0, ΔΙαριχᾷ Οαμέονυ5. Π1011. μάρι, καὶ, 
Οοηῖ, ν 091 εο. δ᾽ ἐν οπι. Β. στεφανοπώλησιν Β. ψάγδανε 

τρὶς ΔΒ δὲ Οδμῃέθνιβ ἴῃ πιὰ σίπθ, ψάγδαν ἱτρὶς ἀπέ, 1.. ψαγδᾶνι τρὶς 
ϑομνν οἰ Κἢ, Πολέμων δ᾽] δ᾽ ον. ἢ, ᾿1Π])λείοις] ἡλοίοις Β... 
φησὶ μύρον τι] φησὶν τί Β. πλαγγόνος Ὁ. Βουθοθασιν Πλάγγονος. 

090 Γ, μεγάλλιον (. μεγαλεῖον (ἀπέ. ἴω. Δϊε όλλου] μεγάλου Ὁ. 
2 , “- - » - ᾽ ᾿ ᾿ 

ἀριστοφώνης τελμισσεῖσιν αὐτοῦ μνηκονεύει καὶ φερεκράώτῃς 'πετάλῃ 
ὖ » ΕῚ . Ἢ ἂν ἡ ε᾽ 

στρύττις τ΄ ἐν μηδ, καὶ ἀεγ᾽ ὅτε ΒΒ), ; 
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λον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ “ριστοφάνης ἐν Τελμισσεῦσι καὶ 
Φερεχράτης ἐν Πετάλῃ, «Στράττις τ᾽ ἐν Μηδείᾳ οὕτως 

Καὶ λέγ᾽ ὅτι φέρεις αὐτῇ μύρον 

τοιοῦτον οἷον οὐ διέγαλλος πώποτε 
ἥψησεν; οὐδὲ Ζε “νίας «Αἰγύπτιος 
οὔτ᾽ εἶδεν οὔτ᾽ ᾿ἐχτήσατο. 

691 τοῦ Μεγαλλίου δὲ μύρου μνημονεύει καὶ ΠΥ ΥΤΤΙΝ ἐν Ὄδυσ- 
σεῖ διὰ τούτων. 

᾿Ερίοισι τοὺς τοίχους χύχλῳ Μιλησίοις, 
ἔπειτ᾽ ἀλείφειν τῷ ΜΜεγαλλίῳ μύρῳ 
χαὶ τὴν βασιλιχὴν ϑυμιᾶτε μίνδαχα.᾿ 

8. ἀχήχοας σὺ δέσποτ᾽ ἤδη πώποτε 
τὸ ϑυμίαμα τοῦτο; 

᾿Ἀναξανδρίδης Τηρεῖ 

᾿4λλ᾽ οἷα νύμφη βασιλὶς ὠνομασμένη 
μύροις ἹΜεγαλλίοισι σῶμ᾽ ἀλείφεται. 

ναρδίνου δὲ μύρου μέμνηται Μένανδρος ἕν Κεχρυφάλῳ 
οὕτως 

᾽ ᾿Ηδὺ τὸ μύρον, Ἀπ τι Β, ἡδύ" πῶς γὰρ οὔ; 
γάρδινον. 

43, Τὸ δὲ γρίσασϑαι τῷ τοιούτῳ ἀλείμματι μυρίσα- 

σϑαι εἴρηχεν ἀλχαῖος ἐν Παλαίστραις διὰ τούτων 

Μυρίσασα συγκατέκλεισεν ἀνϑ᾿ αὑτῆς λάϑρᾳ. 
μυρώμασιν μέντοι, οὐ μυρίσμασιν. ἔλεγεν ᾿“ριστοφάνης ἐν 
᾿Εχχλησιαζούσαις 

Ἥτις μεμύρισμαι τὴν κεφαλὴν μυρώμασι. 

᾿Αριστοφάνης Ἡΐύυΐυ5. Ὑογρθα δἷἰέυ]ε ΘΒ ομἰὰ8. Ὑν μετάλλειον, 
στράττις τ΄ ΑΒ. ΑΡοτγαΐ τ΄, ΤΠηδείᾳ δοινν εἰρη, ΤΥ μήδα. 

ΨΟ 1. Τιῦθνὶ μύρον 'φέρεις αὐτῇ. Τταηϑροϑαῖ ΕΓ Δ ΕΠῚ5 Ὁ} 47]. 

, 2. ΠΠέγαλλος] μέγαλος Β, δ. 1ῖθγὶ Ζινίας. Θονγοχὶε δος ν᾽ ὀΊΒἢ, 

091 ἃ. Π͵εγαλλίου] μεγαλλίδου Β, διὰ τούτων ὁπ. Β, 
Ν. 4. δέοποτ᾽ ἤδη Ῥοιδοπυβ. 1ω10υ1 δέσποτα, δὴ. δὲ μύρου μέμνη- 
ταν οἵη. Β. Μένανδρος] Ῥ, 98. ἐν οἱ οὕτως. ὁ), Β, 

6091 ". παιδίον] παϊδίου Β, Ἐσνίαπβο παιδάρισν ΘΟ. ΘΔ πὶ," 
ἂν δὲ διὰ τούτων ὁηϊ. Β: ΑΙοδοὶ νουβαι σηλν οἷν η7υρίσθσα 
θα] δοαπιρίι8. Τἰθγὶ μυρίσας, αὑτῆς] αὐτῆφ᾽ Α. τὖ. ἔλεγένγ"ἔλε- 
γον Β. ἐν ᾿Εὐκλησιαζούσαις) Ψ, 11}7,. ΡΠ ΠῚ χοερύρωμικις ΡΠ Ὁ 

ΑΥ̓ΠΕΝΆΕΥ 5, 11}, 29 
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«τῆς δὲ λεγομένης σάγδας, μύρον δ᾽ ἐστὲ καὶ τοῦτο, ᾿Επί- 
λυχος ἐν Κωραλίσκῳ 

Βάκκαρίς τὸ χαὶ σάγδας ὁμοῦ. 

καὶ “Δριστοφάνης ἐν θαιξοαῤῥίαι καὶ ἐν , Μαρικᾷ Εὔπολις 
»“Σάγδαν ἐρυγγάνοντα “' λέγων. ὅπερ ὃ Θυατειρηνὸς Νί- 
ἘΣ τς ἐπὶ τοῦ ἄγαν χλιδῶντος εἰρῆσϑαι ἀχούει. Θεόδω- 

ρος δὲ ϑυμίαμά τί σι αὐτὸ εἰναι. 
44, Παμπόλλου δ᾽ ἐπιπράσχετο ᾿4ϑήνησιν ἡ τοῦ μύ- 

ρου χοτύλη, χαὶ ὡς μὲν Ἵππαρχός φησιν ἐν ΤΠ|αννυχίδι, 
πέντε μνῶν, ὡς δὲ Μένανδρος ἐν Μισογύνῃ, δέχα. ᾿Αντι- 

ἃ φάνης δ᾽ ἐν Φρεαρρίῳ σταχτῆς τοῦ μύρου μνημονεύων φησὶ 

“τακτὴ δυοῖν μναῖν οὐκ ἀρέσχει μ᾽ οὐδαμώς. 
οὐ μόνον δὲ τὸ τῶν “Σαρδιανῶν γένος φιλόμυρον ἣν, ὡς 
"Ἅλεξίς φησιν ἐν ᾿Εκπωματοποιῷ 

᾿Μεὶ φιλόμυρον πᾶν τὸ Σάρδεων γένος, 
ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι, οἱ πάντων τῶν καλλίστων 
εἰσηγηταὶ τῷ τῶν ἀνϑρώπων βίῳ γενόμενοι. παρ᾽ οἷς ἀνυ- 
περβλήτου τιμὴς» ὡς προείρηται, τῶν μύρων ὑπαρχούσης, 
οὐχ ἀπείχοντο τῆς χρήσεως» ὥσπερ οὐδὲ ἡμεῖς νῦν οὕτω 

ε πολυτίμων καὶ καλλίστων ὑπαρχόντων, ὡς λῆρον εἶναι τὰ 
ἐν τῷ Εἰσοικιζομένῳ ᾿4λέξιδος ταυτὶ 

Οὐ γὰρ ἐμυρίξετ᾽ ἐξ ἀλαβάστου, πρᾶγμά τι 
γιγνόμενον ἀξὺ, Κρονικὸν, ἀλλὰ τέτταρας 
περιστερὰς ἀφῆχεν ἀποβεβαμμένας 
εἰς οὐχὲ ταυτὸν μὰ Δία τὴν αὐτὴν μύρον, 

091 ς. ᾿Επίλυχος ἐν ὃν ὁπι. Β, χωραλίσκῳ  οὲ Οδπίοτυ ἴπ 
τηδΥρίη6. κωραχίσχῳ Β΄, Οὰπί, 1. ἐν Ζαιταλεῦσι) ἐν οπι. Β. σοπί, 
Ῥ.-. 690 ε. ΔΙαρικᾷ ΟαπίρΡυβ. μαρικαὶ ἃ. μάρι. καὶ Β, μαρίσχαν 

Οδπέ, 1., σοπῖ, Ρ. 690 6, παμπόλλου ΑΟ. παμπολλοῦ ὍΟαπέ, "Ὁ. 
ἐπιπράσκετο] ἐπιπράσσετο Β. Τένανδρος) Ῥὴ. 114, 

ἐν οὔι. Β, , δέκα] ἐ Β, δ᾽ ἐν οπι, Β., 

691 ἃ, Φρεαρρίῳ Ῥογβοπὺβ δὲ ϑομν οἰσῃ. ἱπ ἱπᾶάϊοθ, Τοροθαίαγ 
Φρεάρρῳ. μνημονεύων φησὶ] μνημονεύει Β.. “Σάρδεων ϑοιμννοῖρῃ. 

σαρδέων Ὀαηξ, Τ,. τῆς χρήσεως τῆς χρίσεως ζαπέ, 1,., Οοτγγεσέαπι 
εχ Ὁ, ἱπ αἴὸ 6βὲ τῆς τούτων χρήσεως. 

691 ο. “ταυτὸὴ] ταύτη Β. Υ. 1. ἀλαβάστου Α, ᾳιοὰ ἀϊδοτέο 

ἀρῃοδβοῖς Επιδέαεπίι5. Ρ. 116], 30. ἀλαβώστρον ὅδπέ. 1» οξ, φυυά πιῖ- 
Ρογίβ, Ὁ, πρᾶγμά τὰ Οδπέοηιι8, υἱδτὶ πράγματι, Υ. 2. δουῖ- 
Ῥερδΐίαν γινόμενον δὲ τέσσαρας. 



ψ: 1541 

5 ἰδίῳ δ᾽ ἑκάστην: πετόμεναι δ᾽ αὗται χύχλῳ 
ἔρραινον ἡμῶν ϑαὶϊμάτια καὶ στρώματα. 

π μη μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες Ἑλλήνων ἄχροι, 

ἠλειφόμην ϑυόμενος ἰρίνῳ μύρῳ. 

45. Πρὸς ϑεῶν, φίλοι, ποία ἡδονὴ. μᾶλλον δὲ σαλα- 
κωνία, ϑαιμάτια μολύνεσθαι; ἐξὸν ταῖς χερσὶν, ὥσπερ 
ἡμεῖς νῦν ποιοῦμεν, ἀρυσαμένους ἀλείφεσθαι πᾶν τὸ σῶμα 

καὶ μάλιστα τὴν κεφαλήν. φησὶ γὰρ ὁ Φιλωνίδης ἐν τῷ 

-“περὺ μύρων καὶ στεφάνων τὴν ἀφορμὴν τοῦ τὴν κεφαλὴν 
692 ἐν τοῖς πότοις λιπαίνειν ἐνγτεῦϑεν γενέσθαι" τοῖς αὐχμῶσε 

γὰρ τὰς κεφαλὰς εἰς τὸ μετέωρον ἕλχεσθϑαι τὸ λαμβανό- 
μένον" καὶ διὰ τοῦτο τῶν πυρετῶν διαχαιόντων τὰ σώ- 
ματα τέγγουσι τὴν κεφαλὴν ἐπιβρέγμασιν, ἵνα μὴ πρὸς 
τὸ ξηρὸν, ταύτῃ δὲ καὶ πολύχενον, ὁρμὴν τὰ παρακείμενα 
λαμβάνῃ. τοῦτο δὴ λογισάμενοι καὶ ἐπὶ τῶν πότων, τὴν 
εἰς μετέωρον τῶν οἴνων φορὰν ὑποπτεύσαντες, ἐπεσπάσϑη- 
σαν κεφαλὴν λιπαίνειν, ὡς ἐλάσσονος βίας γενησομένης, 

Ὁ εἰ ταύτην προτέγξαιεν. προστιϑεὶς δ᾽ ὁ βίος ἀεὶ τοῖς χρειώ- 
δέσι χαὶ τῶν εἰς ἀπόλαυσιν χαὶ τρυφὴν ἀγόντων, ἐπὶ τὴν 

τῶν μύρων “χρῆσιν ὥρμησε. χρηστέον οὖν, ὦ Κύνουλχε 
Θεόδωρε, μύροις παρὰ πότον τοῖς ἐλάχιστα χαροῦν δυνα- 
μένοις, τοῖς στύφουσι δὲ καὶ ψύχουσιν ἐπ᾽ ὀλίγον. ζητεῖ 
δ᾽ ὁ πολυμαϑέστατος ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς φυσιχοῖς προ- 

βλήμασι διὰ τί οἱ μυριζόμενοι πολιώτεροι; ἢ ὅτι τὸ μύρον 
διὰ τὰ ἀρώματα ξηραντιχόν ἐστι, διὸ χαὶ αὐχμηροὶ οἱ 
μυριζόμενοι; ὁ δὲ αὐχμὸς πολιωτέρους ποιεῖ. εἴτε γὰρ αὖὔ- 

Ψ. 0. ϑαιμάτια ΛΟ. ϑεμάτια Β. ϑοιμάτια ἀπέ, ἴ,,. καὺὶ στρώματα] 
1 ροθαΐαν τὰ στρώματα. 

091 ἢ, Ψ. 7. 8, οπιϊδίε δρἰξοπιθ.: ν. 7. δὲ Ἐπυυιριά 5 6χ 
Ϊ ΤΦΙΘΡΙΟ Ὑϑγβιιβ, 46 αὰυὸ νἱάθ βοβοϊϊοη δὰ Αὐιβϑέορμανβ Αοἰναιπ, 

γ. 497. φϑονήσητ᾽ Δ. φϑονήσατ᾽ (ἀπέ, 1. ν. 8. ἐρίνῳ 

| Ο(απίοναϑ. ἰθὺ ἠρίνῳ. φίλοι ποία Δ οὰπὶ Οδπίθιο. φιλοίπια 

(απί, ΠΩ, δὲ σαλακωνία] 1101 δ᾽ οὖσα λακωνία. δ᾽ οὖν σαλακὼ- 
νεία ΟδΔηΑΓΘΓῸΒ, ϑαιμάτια Δ, ϑοιμάτια Οδπηί. 1. Φιλωνίδης 

Ἀπ οβίιβ. ὅγ. 1μοοέ. 1Π, 2. Ρ. 388. 1ϊθτὶ μυρωνίδης, 
092 ἃ. λογισάμενοι) λογισώμενος Β, 

692 "Ὁ. χρειώδεσι σηέ. 1,, χρειώδεσιν Β. χριώδεσι Ἀ. αὐχμηροὶ 

οἱ μυριζόμενοι Ὁ, αὐχμηρὸν μυριζόμενον Β, αὐχμηρὸν ἀπέ, 1, οπῖ580 
οἱ μυριζόμενοι. 

99. 
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ανσις τριχὸς ἡ πολιὰ εἴτ᾽ ἔνδεια ϑερμοῦ, ἡ ξηρότης μα- 

ραίνει. διὸ χαὶ τὰ πιλία ϑᾶττον ποιεῖ πολιούς" ἐχπίνεται 

γὰρ Ἃ οἰκεία τῆς τριχὸς ὑγρότης. 
4θ. Ἥδιστον δὲ, ἄνδρες φίλοι, ἀναγιγνώσχων τὴν 

ὀγδόην καὶ εἰχοστὴν τῶν “Π]οσειδωνίου ἱστοριῶν περὶ μύ- 
ρῶν τι λεγόμενον ἐτήρησα οὐκ ἀλλότριον ἡμῶν τοῦ συμ- 

ποσίου. φησὶ γὰρ ὁ φιλόσοφος »Ἐν “Συρίᾳ ἐν τοῖς βασι- 
λικοῖς συμποσίοις, ὅταν τοῖς εὐωχουμένοις δοϑῶσιν οἵ 

στέφανοι, εἰσίασέ τινες μύρων Βαβυλωνίων ἔχοντες ἀσχί- 
δια καὶ πόρρωϑεν ἐκ τούτων περιπορευόμενοι τοὺς μὲν 

στεφάνους τῶν καταχειμένων δροσίζουσι. τοῖς μύροις, ἄλλο 

μηδὲν ἔξωϑεν παραρραίνοντες.““ ἐπεὶ δ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ λό- 
γου ἐσμὲν, συμβαλοῦμαί τι μέλος ὑμῖν εἰς ἔρωτα, κατὰ 
τὸν Κυϑήριον ποιητήν" ὅτι ᾿Ιανὸς, ὃ παρ᾽ ἡμῖν ϑεὸς, ὃν 
καὶ πατέρα προσαγορεύομεν. πρῶτος εὗρε στέφανον. στο- 
ρε, δὲ τοῦτο ΖΠράκων ὃ Κερκυραῖος ἐν τῷ περὶ λίϑων 

γράφων οὕτως »]Ἱανὸν δὲ λόγος ἔχει διπρόσωπον γεγονέ- 
ναι, τὸ μὲν ὀπίσω, τὸ δ᾽ ἔμπροσϑεν ἔχοντω πρόσωπον. 
ἀπὸ τούτου χαὶ τὸν ᾿Ιανὸν ποταμὸν χαὶ τὸ ὄρος ᾿Ιανὸν 
ὀνομάζεσϑαι, χατοιχήσαντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους. πρῶτον 

δὲ χαὶ στέφανον εὑρεῖν χαὶ σχεδίας καὶ πλοῖα χαὶ νόμισμα 
χαλχοῦν πρῶτον χαράξαι. διὸ χαὺ τῶν χατὰ τὴν Ελλάδα 
πολλὰς πόλεις καὶ τῶν χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν χαὶ «Σικελίαν, 
ἐπὶ τοῦ νομίσματος ἐγχαράττειν πρόσωπον δικχέφαλον, καὶ 
ἐκ ϑατέρου μέρους ἢ σχεδίαν ἢ στέφανον ἢ πλοῖον. τοῦ-- 
τον δὲ τὴν ἀδελφὴν γήμαντα Καμίσην υἱὸν μὲν Αἴϑηκα, 
ϑυγατέρα δ᾽ ᾿Ολιστήνην γεννῆσαι. χαὶ αὐτὸν ὡς μειζόνων 
ὀρεγόμενον πραγμάτων εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν διαπλεῦσαι. καὶ 

092 σ. ἀναγιγνώσκων ἀναγινώσκων Β. ῴ ἔἀλλότριον] ἀλλότριος Β. 
εἰσίασιν ΑΒΟ, ἐσίασι Οαπέ. 1. μύρων Ο. μύρῳ Οκαπέ, 1.. 

092 ἀ. παραρραίνοντες (, παραραένοντες Ὁ ἀπέ; 1, ἐπεὶ δ᾽ ἐν: 

ταῦϑα --- ἀδη6 δά ποιη πιϊὰ5. οαρῖε18. οχ οοάϊοο ποβέγο Β ρυϊπησπι 
οἀϊάϊε ὙΙοίζογῖι5 ψαγ, 1ν6οὲ. ΧΧΧΥΙ, 10, μέλος ὑμῖν εἰς ἔρωτα 

Οοπῖ, ΥἹ. Ρ. 271 ἢ. ᾿Ιανὸς} ἴανος Ο, γράφων οὕτως οπι. Β, 
ὀνομάζεοϑαι ὀνομάζεται Β. " : 

692 6. εὑρεῖν») πρῶτον εὑρεῖν Β. Καμίσην υἱὸν μὲν Αἴϑηχκα 
ϑολν εἰσίν. καμίσην υἱὸν μεναιϑήκα Δι. καμισηννὸν μεναίϑηβα Β.. καμί- 

σηνον μεναίϑηρα Θαμπί, 1., Ερ᾿ϊέοιο ἢᾶθο οπιϊϑίξ, ὀρεγόμενον ΑΒ, 
ὀρεγόμενος (ἀπέ, ἴω. 
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Γ οἰχῆσαι τὸ πλησίον Ρώμης ὄρος κείμενον, τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
᾿Ιάνουχλον ὀνομαζόμενον. 

47. Τοσαῦτα καὶ περὶ μύρων ἐλέχϑη. καὶ μετὰ ταῦτα 
πλείστων τῶν μὲν ἀγαϑοῦ δαίμονος αἰτούντων ποτήριον, 
τῶν δὲ Διὸς σωτῆρος, ἄλλων δὲ ᾿Ὑγιείας, καὶ ἑτέρων ἕτέ- 
ρους ἐπιλεγόντων, τοὺς τούτων τῶν χράσεων μεμνημένους 
τῶν ποιητῶν ἔδοξε παρατίϑεσθϑαι, ὧν χαὶ αὐτῶν μνησϑή- 
σομαι. “ντιφάνης μὲν γὰρ “Ἵγροίκοις ἔφη 

“ρμόδιος ἐπεκαλεῖτο, παιὰν ἤδετο, 

μεγάλην Διὸς σωτῆρος ἄχατον ἠρέ τις. 

ἴἄλεξις δ᾽ ἐν Τοκιστῇ ἢ Καταψευδομένῳ 
: ᾿4λλ᾽ ἔγχεον 

693 αὐτῷ Διός 7γὲ τήνδε σωτῆρος, ϑεῶν 

᾿ϑενητοῖς ἁπάντων χρησιμώτατον πολύ. 
Β. ὁ Ζεὺς ὁ σωτὴρ, ἂν ἐγὼ διαρραγῶ; 
οὐδέν μ᾽ ὀνήσει. ΑΙ. πῖϑε ϑαρρῶν. 

Νικόστρατος Πανδρόσῳ 
Κἀγὼ, φιλτάτη" 

μετανιπτρίδ᾽ αὐτῷ τῆς ᾿Ὑγιείας ἔγχεον. 
λαβὲ τῆς ὑγιείας δὴ σύ. φέρε, τύχῃ ᾽γαϑῇ. 
τύχη τὰ ϑνητῶν. πράγμαϑ'' , ἡ πρόνοια δὲ 
τυφλόν τι χἀσύνταχτόν ἐστιν, ὦ πάτερ. 

"ἐν δὲ τῷ αὐτῷ δράματι χαὶ τῆς τοῦ; ἀγαϑοῦ δαίμονος 
χράσεως μνημονεύει, ἧς καὶ σχεδὸν πάντες οἱ τῆς ἀρχαίας 
κωμῳδίας ποιηταί. ἀλλ᾽ ὃ γε Νικόστρατος οὕτως φησὶν 

᾿ἘΞρεσσε στε τεττιτοα,,. 

692 {,, μὲν γὰρ ὁπ. Β. "Αγροίκοις] ϑουδοθαίυτν ᾿Αγροίχοισιν, 
Ψ. 1, ἐπεκαλεῖτο ΟΡΡΙΟΓβίὰβ Ρ. 31, 1.1 ἐκαλεῖτο. παιάνῃ 

δὲ τὸ Β, δ᾽ ἐν οἱἱ, Β. ΑἸοχΙ 15. δὲ Νιςοβέγαι: ὙΘυΒῈ8. 0Πὶ. Ὁ. 
0938 ἃ. Ψ. 8. χρησιμώτατος ἀβδιθοπηϑ. "  Ψ. 4. ἂν] δογῖθε- 

Βαΐαν ἐὰν. Ψ. ὃ. οὐδέν μ᾽ ὀνήσει ῬΙοτδοπιϑ δὰ Μοοτγὶπ μ᾿. 72- 

οὐδὲν μόνης εἰ Οαπί, 1». πῖϑε Οδπηίθγιβ. ΤἸΌΥΣ πείθει. 

ΤΙανδρόσῳ] Μοῖδαπι βοουπάμπν οχ Νιοοβέγαει ἡνυερώση δίς ΧΙ. 

Ρ. 457. Ψ.1. Κἀγὼ] Κάἀτ᾽ ὦ Ἰδοορβῖιβ Ρ. 904. Ὗ..2. 

μετανιπτρίδ᾽ τεροϑίξαηι εχ 487. μετανίπρια δ᾽ (510) Δ, Οδπέ, μετανί- 

πτριά δ᾽ 1. Υ. ὃ. τύχη ᾽γαϑὴ ϑομινεῖρῃ. υἱεῖ τύχᾳ ἀγαϑῆ: 

ᾳυοά 68ὲ τυχαγαϑῇ. Υ. 4. πράώγμαϑ᾽, ἡ Ῥογδοπιιϑ εὲ Ἰδοο δῖ 

Ρ. 364. 1εῖὀϑνὶ πράγματα οπιῖ550 ἧ- 
693 Ὁ. οὕτως φησὶν ομι. Β. 
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᾿4λλ' ἐγχέασα ϑᾶττον ἀγαθοῦ δαίμονος 
ἀπενεγχάτω μοι τὴν τράπεζαν ἐκ ποδῶν. 
ἱχανῶς χεχόρτασμαι γάρ. ἀγαϑοῦ δαίμονος 
δέχομαι. λαβοῦσ᾽ ἀπένεγχε ταύτην ἐκ ποδῶν». 

,Ξέναρχος ἐν Διδύμοις 
'ξὴς ὑπό τι νυστάζειν γε χαὐτὸς ἄρχομαι, 
ἡ τἀγαϑοῦ δαίμονος 
συνέσεισέ μ᾽ ἐχποϑεῖσα φιάλη παντελῶς. 
ἡ τοῦ δὲ σωτῆρος Διὸς τάχιστά γε 

ἀπώλεσε ναύτην καὶ κατεπόντωσέν αὖ, ὁρᾷς. 

Ἔριφος ΜΜελιβοίᾳ 

᾿Εχπίῃ ὑόν, πρὶν ἀγαϑοῦ δαίμονος πρῶτον λαβεῖν, 
πρὶν Διὸς σωτῆρος. 

48. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης », Τὸν ἄχρατον 

(φησὶν) οἶνον τὸν ἐπὶ τῷ δείπνῳ διδόμενον, ὃν δὴ λέγου- 

σιν ἀγαϑοῦ δαίμονος εἶναι πρύποσιν, ὀλίγον τε προσφέ- 

θουσιν, ὥσπερ ἀναμιμνήσχοντες μόνον τῇ γεύσει τὴν ἰσχὺν 
αὐτοῦ χαὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ δωρεεν χαὶ μετὰ τὴν πλήρωσιν 

διδόασιν, ὕπως ἐλάχιστον ἢ τὸ πινόμενον" χαὶ τρίτον 
προσχυνήσαντες λαμβάνουσιν ἀπὸ τῆς τραπέζης , χαὺ ὥσπερ 
ἱχετείαν τινὰ ποιούμενοι τοῦ ϑεοῦ, μηδὲν ἀσχημονεῖν, μηδ᾽ 
ἔχειν ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν τοῦ πότου τούτου, χαὶ λαμβάνειν 
ἐξ αὐτοῦ τὰ καλὰ καὶ χρήσιμα." Φιλόχορος δ᾽ ἐν δευ- 

»---  ο..α. 

»« 

ἐν “Διδύμοις ἐν οπι. Ββ ὀἈἘ Ψ. Ὶ, ὑπό τι Ῥογβοπυβ. [θγὶ εὔποτι, 

098 ΘΝ. 2. Ρουβοπὶιβ ἱπ ΜΠ]Ί5Ο6Π]π. Ρ. 248. ὀχρίουὶέ ἡ τοῦ «μὲν 
ἀγαϑοῦ δαίμονος Νἰ λοκτε γὰρ ---- ΙΔΟΟῦ5]0 ν. 305, ἱπ ἤἴμπθ γ6Γ8}8 
Ξουρέυην. [1586 υἱάθειη ἦ τοῦ. γὰρ ἀγαϑοῦ δαίμονος. Υ. 4. τοῦ 
δὲ Βοῆνν εἶσι, οαϊεῖο, τοῦδε Οαπέ, 1. ν, ὅ. Τὴθτὶ ἀπώλεσεν αὐὖ- 
τὴν. Οὐνγοχῖς σαπέργαβ. Εἰθνὶ κατεπόντωσε. Οοννοχίξ δοδνν οἰ Ρῃν, 

᾿Εχπίῃ (ἀβαυθοπαβ. ἐκπεπίῃ Ὁὰπέ. 1. δέπας Οαπέργαβ, δέ- 
κας Οδηί. 1. δαίμονος. πρῶτον λαβεῖν «ΝΙοΙποκίι5, 1.1 πρῶτον 
δαίμονος λαβεῖν, γϑοία; 8ὶ πρῶτα Ββογῖθαβ. Θεύφραστος) Χο]. Υ. 
Ρ. 197. δ᾽ οηι. Β.. διδόμενον ΑΒΟ, διδόμκενος (ἀπέ, ῳ. Ὁ 
ἀγαϑοῦ) ἀϑηνάϊοι Ο οὲ δρίτουι ΗΘ βοΒ ΠΝ, ᾿ 

"698 ἃ. τοῦ ϑεοῦ] τοῦ διονύσου ορ᾿τομιο. ὅπως ΑΒΟ εἐ ορῖ- 
ἕοπνθ ἨΘβοι ἢ. ὅπερ ἀπέ. 1.. τὸ οηϊ. Β. ἱκετείαν} ϑδουῖςν 
Βοθδέαν ἑχέτειαν. μηδὲν] μηϑὲν ΑΒ. ΡΠ οομ τὶ Ἰοσαπι ἀδξι- 
ἢ 11. Ρ. 38 ἀ. φιλόχορος δέ φησι χαὶ ϑέσμιον τεθῆναι προσῷῴέρε- 
σϑαι μετὰ τὰ σιτία πᾶσιν ἀκράτου μέρος, γεῦμι καὶ δεῖγμα --- Ο. 
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τερῳ ᾿4τϑίδος »Καὶ ϑέσμιον (φησὶν) ἐτέϑὴ τότε προσφέ- 
ε ρεσϑαι μετὰ τὰ σιτία πᾶσιν ἀκράτου μὲν ὅσον γεύμια καὶ 
δεῖγμα τῆς δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ ϑεοῦ, τὸν δὲ λοιπὸν 
ἤδη κεκραμένον. δι᾿ δ χαὶ τροφοὺς τοῦ Διονύσου τὰς 
ἸΝύμφας ὀνομιασϑῆναι. «ἐ ὅτι δὲ δοϑείσης τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ 

δαίμονος χράσεως ἔϑος ἣν βαστάζεσϑαι τὰς τραπέζας! ἔδειξε 
ὑπο ἄϑῳ αὑτοῦ ἀσεβείας ὃ “Σικελιώτης αἰποραον ἡ γὰρ 

ληπιῷ ἐν ταῖς Συρακούσαις ᾿ἀνακειμένης τραπέζης 
χρυσῆς. προπίωὼν αὐτῷ ἄχρατον ἀγαϑοὺ δαίμονος, ἐκχέε 
λευσε βασταχϑῆναι τὴν. τράπεζαν. παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν 

ἔ οἱ ϑύοντες τῷ Ἡλίῳ, ὡς φησι Φύλαῤχος ἐν τῇ δωδεχατῇ 
τῶν ἱστοριῶν, μέλι σπένδουσιν, οἶνον οὐ φέροντε ἐς τοῖς 
βωμοῖς, δεῖν λέγοντες τὸν τὰ ὅλα συνέχοντα καὶ διακρα-: 

τοῦντα ϑεὸν χαὶ ἀεὶ περιπολεύοντα τὸν κόσμον ἀλλότριον 
εἶναν μέϑης. 

49, ᾿Εμέμνηντο δὲ οἱ πολλοὶ χαὶ τῶν ᾿Αττειχῶν ἐκείνων 
σχολίων" ἅπερ χαὶ αὐτὰ ἄξιόν ἐστί σοι ἀπομνημονεῦσαι, 
διά τε τὴν ἀρχαιότητα χαὶ ἀφέλειαν τῶν ποιησάντων, χαὶὺ 
τῶν ἐπαινουμένων ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ ταύτῃ τῆς ποιητικῆς, “4}- 

χαίου τε καὶ “Ἵναχρέοντος, ὡς ᾿4ριστοφάνης παρίστησιν 
694 ἐν Δαιταλεῦσι λέγων οὕτως 

᾿άισον δή μοι σχόλιόν τι λαβὼν ᾿Αλκαίου κἀνακχρέοντος. 
καὶ Πραξιλλα δ᾽ ἡ «Σικυωνία ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ τῶν 
σχολίων ποιήσει. σχόλια δὲ χαλοῦνται οὐ χατὰ τὸν τῆς 

ϑέσμιον ΑΒ, ϑεομὸς Οαπί. ἴ,. ϑεσμὸν 38, ἐτέθη τότε] ἔϑετο 38. 

098 6. συτία] σῖτα 38. ἀκράτου μὲν ὅσον ΨΑ]ΟΚο παν Ὠϊὰ- 
τνῖθ. Ῥ. 279. 1 θυ ὠκρατούμενος ὃν. ἄκρατον μόνον ὅσον 38. 
δι᾿ ὃ Α, διὸ (, Οδηί, 1. αὑτοῦ] δορηδοδΐατν αὐτοῦ. ἄνακπει- 
μένας τραπέζας χρυσὰς Β. τὴν τράπεζαν) αὐτὴν τράπεζαν Β. 

οἱ ϑύοντες) ΤΪΌΙῚ ὡς ϑύοντες, Ἐπιδηπάανιξ Οδηΐοτγιιβ. 

698 ἔ, ἐν εβ΄ ἱστοριῶν Β, δωδεγάτη) δου οθαΐαν εβ΄. 
δεῖν Ὁ, σαπέ, 1... δεῖνα: Α. δεινὰ Β. οχολίων (ἡ. σχολιῶν Ὁδπέ, μ- 

Ῥγοραγοχυίοηαπι, σχόλιον οοπβίδηξον δὲ ἵπ ὀρ τοπιθ, ααὰπι βοῦς 

Β0πΠ|: ΟΧΥ Ομ πὶ ᾿π ἀπέ. 1. ἀπομνημονεῦσαι Βὶ εὲ Ὁαπέ, εἰ πᾶυᾶ 
ἄυθῖο Α. ὑπομνημονεῦσαι 1, νἱεῖο ἐγροίποέϊοο,, πιὸ ορῖπον, αποά χοεῖ- 

πὐϊέ δοιννοῖρἢ, τῇ ἰδέῳ ταύτὴ ΒΒ. ταύτη τῇ ἰδέᾳ Ο, Οαπι. Ἰν, τῇ 

ἰδέᾳ ομϊβδὸ ταύτῃ Δ, πἰδὶ ΤΠ ει" δοῖινν οἰ Κ ἢ. 

694 ἃ. λέγων οὕτως ἀοοοδβογανε οχ Δ... 6. παναχρέοντός) ἰρτὰ 
καὶ ἀναχρέοντος, δ᾽ ἡ (ὰἀδασθοπιδ. 11 δὴ. ἧ ΘΡρΙ ΟΠ. 
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μελοποιίας τρόπον, ὕστις σκολιὸς ἦν". λέγουσι γὰρ. 'τὰ ἐν 
ταῖς ἀνειμέναις εἰναι σχολιά, ἀλλὰ τριῶν γενῶν ὄντων, ὡς 

φήσειν ̓ ἀρτέμων ὃ Κασανδρεὺς ἐν δευτέρῳ βιβλίων χρήσεως, 
ἐν οἷς τὰ περὶ τὰς συνουσίας ἢν. ἀδόμενα, ὧν τὸ μὲν 

πρῶτον ἦν ὁ δὴ πάντας ἄδειν γόμος ἣνς. τὸ δὲ δεύτερον 

ὃ δὴ ἱεένξες μὲν ἦδον » οὐ μὴν ἀλλά 7 χατά τινα περίο- 
δον ἐξ ὑποδοχῆς. τρίτον δὲ χαὶ τὴν ἐπὶ πᾶσι τάξιν ἔχον, 

οὗ μετεῖχον οὐχέτι πάντες, ἀλλ᾽ οἱ συνετοὶ δοκοῦντες εἰ-- 
γαν μόνοι, καὶ κατὰ τόπον τινὰ εἰ τύχοιεν ὄντες " διόπερ 
ὡς ἀταξίαν τινὰ μόνον παρὰ τἄλλα ἔχον τὸ μήϑ᾽ ἅμα 
μήϑ᾽ ἑξῆς γινόμενον, ἀλλ᾽ ὅπου ἔτυχεν εἶναι, σχόλιον ἡ 
ἐχλήϑη. τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδετο. ὁπότε τὰ κοινὰ καὶ πᾶσιν 
ἀναγχαῖα τέλος λάβοιεν" τηγιχαῦτα γὰρ ἤδη τῶν σοφῶν 
ἕχαστον δὴν τινα χαλὴν εἰς μέσον ἠξίουν προσφέρειν. 
χαλὴν δὲ ταΐίτην ἐνόμιζον τὴν παραίνεσίν τέ τινα καὶ 
γνώμην ἔχειν δοχοῦσαν χρησίμην τε εἰς τὸν βίον." 

50, Τῶν οὖν δειπνοσοιριστῶν ὁ μέν τις ἔλεγε τῶν 
σχολίων τόδε, ὃ δέ τις τόδε. πάντα δ᾽ ὴν τὰ ΡΈΜΑ 
ταῦτα - εἶ 

α' ᾿ 

Παλλὰς Τριτογένει᾽, ἄνασσ᾽ ᾿4ϑηνᾷ, 
ὕρϑου τῆνδὲ πόλιν τε χαὶ πολίτας, 
ἄτερ ἀλγέων καὶ στάσεων 
καὶ ϑαγάτων ἀώρων σύ τὲ χαὶ πατήρ: 

ΕΙ Μὰ, , . 
Πλούτου μητέρ᾽, ᾿θλυμπίαν ἀείδω 

ὅστις} ὅτι οι εἶσ. οχ Ἡδβυοδίο. “Κασανδρεὺς δου ΒΕ δΕαΣ 
-«Κασσανδρεὺς. βιβλίων Ἰοπδῖυ5 ἀθ βογῖρέ. δἰβέογ, ρβῃ]ο5, ΤΥ, ἘΣ 

Ῥ: 201. 1ω10τὶ βιβλίῳ. πρῶτον ἦν] πρῶτον ἡ Β. 

094 ». δι᾽ ὅπερ Α. διόπερ Οδπέ, 1. μήϑ᾽ ἑξῆς} μήδ᾽ ἑξῆς Β. 

γινόμενον ΑΌ, γινόμενος Οαμῃέ. 1, ἀλλ᾽ ὅπη ἔτυχον μὲν εἷ- 
γαι Ὁ. ὁπότε) ὅτε (Ὁ. τηνικαῦτα Ο οἔ ορϊίοπιθ ΗΟΘβΟΒ ΘΙ, 

ταῦτα, Ὀαπί, [. προσφέρειν] προφέρειν ΟοΥαῦδ, 1 ΘΡ τοπιθ᾽ 6δὲ 
εἰσφέρειν ἠξίουν. " 

094 ο. χρησίμην τε εὶς τὸν βίον] τῷ «(βίῳ χρησίμην Ὁ, ἁ."..8. 
ἀλγέων καὶ Ἠοτγπιᾶππαβ. Ε]δπι. ἀοοίγ, τηθέν. ν. 094. δτὶ ἀλγέων 
τε καὶ. ν. 4. ἀώρων) εὐώρων Ο δὲ εἐρϊομηθ ἔξοθϑομ οι ," 

β. Ν. 1. ὀλυμπίαν ἐδωδὴν μήτρας τε στεφανηφόροις Β. ᾿ ἀείδω] 
εἴδω ΛΔ. 
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Δήμητρα στεφανηόροις “ἐν ὥραις, 

σέ τε παῖ Διὸς Περσεφόνη, 

χαίρετον, εὐ δὲ τάνδ᾽ ἀμφέπετον μρΐμς 
ὶ γλεὸ : 

Εν Δήλῳ ποτ᾽ ἔτιχτε τέχνα “ατὼ, 
Φοῖβον χ χρυσοκόμαν, ἀγαχτ' ᾿“πόλλων᾽, 
ἐλαφηβόλον. φ' ἀγροτέραν 

"Ἄρτεμιν, ἃὶ γυναικῶν ἱμ ἔχει ἸΡΝΕ 

Ὦ Πὰν, ᾿“ρκαδίας μέδων χλεεννᾶς, 
ὀρχηστὰ Βρομίαις. ὀπαδὲ “Νύμφαις, 
γὲ ἰἄσειας, ὦ Πὰν. ἐπ᾽ ἐμαῖς: 

εὐφροσύναις ἀοιδαῖς. χεχαρημέγνος. 
᾿ ᾿ ὑδ ῳ 

᾿Ενιχήσαμεν ὡς ἐβουλόμεσϑα, 
καὶ νίχην ἔδοσαν ϑεοὶ φέροντες 
παρὰ Πανδρόσου ὡς φίλην ᾿Δϑηνᾶν. 

νονδ. ἐν εἶ 

Εἴϑ᾽ ἐξὴν ὁποῖός τις ἦν ἕχεϊστος 

τὸ στῆϑος διελόντ᾽ ἔπειτα τὸν γοῦν 
ἐσιδόντα, χλείσαντα πάλιν, 
ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλῳ . φρένί. 

ε ᾿ ᾿ Ε Α - 
γγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνατῷ, . 

Υ, 2. Δήμητραν Ἡοτπιδπηιι8, Υ. 83. σέ τε δΔοοοϑϑϑυιπέ. 6χ Α.ν- 
Υ. 4. ἀμφέπετον Οαπίονι. 11 τὶ ἄμφετον. 

ΠΟΘ ἃ. γὑν: 1. τέχνα] παῖδα Ἡφυπιᾶπηι8, ΕΝ, ἃ, ἄνακι" 
ἀπόλλων᾽ Α. ἄναντα (ἄναλτ᾽ Ο) ἀπόλλωνα (Ο, σαπί. 1» δ, 1, 

εὐ 3. ὦ Ηοτπιαπῆθβ. ΠἸΌΓΙ ἐώ. Ψ. 1. ᾿Αρκαδίας] ἀρκαδέης Ὁ. 
μέδων Ἡεογπιαηπιβ. Γἰνὶ μεδέων. Ψ, 2. ὀρχιστὰ Ὁ. 

Υ, ὃ, γελάσειας Ψαϊοκοπατίυβ δᾷ ῬΠῃοθηΐ55. Ῥ. 80. 1 δ τὶ γελασίαις. 

Υ. 4. ἀοιδαῖς ἩοΥπιαππα8. Γἰθυῖ. ταῖσδ᾽ ἀοιδαῖς ἄειδε (ἄοιδε Β.. 

ἴῃ Ὁ Ποὺ βοοι!οη Ἰξὰ βογίρέιπι ἐὼ πὰν ἀρχαδίας μεδέων κλεεννᾷᾶς,, ὁρ- 
χηστὰ θρύμιε, ἰὼ πὰν, ἐπ᾿ ἐμαῖς εὐφροσύναις, ταῖσδ᾽ ἀοιδαῖς ἄειδε κε: 
χαρημένος, ἕ. ΝΟ 1. ἐβουλόμεθα (απ. 1... Υ. 2. ϑεοὶ ΛΟ. οὗ 

“ϑεοὶ (ἀπέ. 1,. ς΄. Λεία Ἰὐυδέαίῃ 5 Ρ. 1574, 10. ΣΙ, 

εἴϑε τὴν Β. ; 

τ θ94 6. ΨΨ, 8. εἰσιδόντα Οαπί. 1... πάλιν Ὑἱάθ πο πάλιν τ 

ἸΒΌΓΙ δὶ ρταθβίθε, .. ζ΄, ἔθο 1118 βουιρίου θα αὐ πῸδ 560}10 πέιπ- 

τὰν νἱάθ δηποίδείξοποπι. Ψ. 1. ϑνατῷ ϑοδυνοῖβἢ. θνητῷ Ὁ, 
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δεύτερον δὲ χαλὸν φυὰν γενέσϑαι ς᾽ 
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως, 
χαὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων. 

ἀσϑέντος δὲ τούτου καὶ πάντων ἡσϑέντων ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ 

μινημονευσάντων ὅτι καὶ ὁ καλὸς Πλάτων αὐτοῦ μέμνηται 
ὡς ἄριστα εἰρημένου, ὁ ιρτίλος ἔφη ̓ ἀναξανδρίδην αὐτὸ 
διακεχλευαχέναι τὸν κωμῳδιοποιὸν ἐν Θησαυρῷ λέγοντα 

οὕτως 
Ὁ 4 ΄ ἘΣ, δι ὦ . Γ΄ 

τὸ σχόλιον ἑυρων ἕκεῖνος, οστις ἣν, 

τὸ μὲν ὑγιαίνειν πρῶτον ὡς ἄριστον ἦν, 
ὙΦ, Ω «- ’ ) » Ἢ , 

ὠνόμασεν ὀρθῶς" δεύτερον δ᾽ εἰναι καλον, 
τρίτον δὲ πλουτεῖν, τοῦϑ᾽, ὁρᾷς, ἐμαίνετο. 

5 μετὰ τὴν ὑγίειαν γὰρ τὸ πλουτεῖν διαφέρει" 
χαλὸς δὲ πεινῶν ἐστιν αἰσχρὸν ϑηρίον. 

69ὅ ἑξῆς δ᾽ ἐλέχϑη καὶ τάδε 
, 

η 
-ὉὋ-Ὁ κ᾿ - 

Ἔκ γῆς κα Ζθὴ κατιδεῖν πλόον, 
εἴ τις δύναιτο καὶ παλάμην ἔχοι. 

ι 2 , ᾿ 
ἐπεὶ δέ χ᾽ ἐν ποντῳ γένηται, 

- [2 ΕῚ 4 

τῷ παρεέοντί τρέχειν ἀναγκῆ-. 

Γ᾿ δ ᾿», 

Ο καρκίνος δ᾽ ἕφα 
χαλᾷ τὸν ὄφιν λαβὼν 
»»Τυϑὺν χρὴ τὸν ἑταῖρον ἕμμεν “ 
καὶ μὴ σχολιὰ φρονεῖν, 

Οδηΐ. 1. Ψν. 2. καλὸν φυὰν 6. χαλοφυὰν Οᾶπέ. 1. ἝἈ. 

ἡβᾶν) ἸλΌτγὶ συνηβᾶν. ΟοΥγοοίαπι ΟΧχ 8115. βου ρέου θ5. Πλάτων} 

1η ΘοΓρία Ρ. 451] ε. ὃ Ιηυρτίλος] ὃ οπι. Β. 

694 Γ Υ. ὅδ. ὑγέεταν" Β. ὑγιείαν Οαπέ, 1... ὑγείαν Ο, ᾿ γὰρ οπι, Β. 

6; πεινῶν») ΤΡ Υὶ πίνων. Ἐπιοπάανιε (δπίθτγαβ. 

ν 0905 ἃ, ἡ. . 1. 1πάϊορανιὶ Ἰαοθηδμ, 4αδγ ατοίεοΐοη ἀπ8 γὙϑυθὶβ 

μὲν ἄνδρα ΘΧρ]οΐ, ν. 3. δέ κ᾿ δὲ καὶ ΑΒΟ, δὲ κ᾽ Θαπέ, 1, 

δοῦν δἰ ἢ. ϑ΄. ν. 1. Ὁ] ὁ δὲ ΒΟ οἐ Επβιδείυ8. ρ. 1874, 

14. καρκίνος Ο. καρκῖνος Β, Οαπεέ, 1. ἔφα δομνν εἶσι. Ὠυἱδεῖ 

ἔφη. Υ. 2. χαλᾶ τὸν Ὁ (Ὁ. βυροιβογίρίο χηλῇ, ᾳυοὰ εχ 

ὁρίξοθιθ ΠΌΘΒΟΝ ΘΙ αἴονε Θαβαυθοπι5) 1». δὲ Επδίδενειιϑ, χαλλετὸν 

ΛΒ εὐ οοῆόοχ (λπίριϊ, Υ. 3. Ηδλρο βοῖΐΪὰἃ βιιηξ 500}1 γτογρὰ: 

Ργοχίπια δάπιοπίείο καὶ μὴ σχολιὰ φρονεῖν φα ΠΟΓῚ 65. εὐθὺν Β, 

ουάϊοο5 Οδπέοτὶ δὲ σαβαιθοηὶ δὲ μαι ἀαθὶθ Α. εὐθέα (εὔϑεα Ὁ) 

Τ,, ορίἔοπιο ἨοδβοθΠ οὲ Ευϑέδενίαδ. ἔμμεν καὶ Οδδαυθομιϑ. 
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, 
ἐ 

Εν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω, 
ὥσπερ “Αρμόδιος κ᾽ ᾿ἀριστογείτων͵ 
ὅτε τὸν τύραννον χτανέτην 
ἰσονόμους τ᾽ ᾿Αϑήνας ἐποιησάτην. 

ια 
Φίλταϑ᾽ ᾿““ρμόδι᾽, οὔ τί που τέϑνηκας" 
νήσοις δ᾽ ἐν μαχάρων σέ φασιν εἶναι, 
ἵνα περ ποδώχης Αἰχιλεὺς, 
Τυδείδην τέ φασιν Διομήδεα, 

β 

Ἐν μύρτου κλαδὺ τὸ ξίφος φορήσω, 
ὥσπερ -“Τρμόδιος. κ᾽ ᾿Δἀριστογείτων, 
ὅτ᾽ ᾿'ϑηναίης ἐν ϑυσίαις 

ἄνδρα τύραννον “Ἵππαρχον ἐκαινέτην. 

ιγ 
᾿“:εὶ σφῷν χλέος ἔσσεται χατ᾽ αἷαν, 
᾿φίλταϑ᾽ ᾿“Αρμόδιος κα ̓ ᾿Αριστογείτων, 
ὅτι τὸν τύραννον χτανέτην, 
ἰσονόμους τ᾽ ᾿Α΄ϑήνας ἐποιησάτὴην. 

ιδ΄ 
᾿Δδμήτου λόγον ὠταῖρε μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει, 

τῶν θεὸν δ᾽ ἀπέχου. γνοὺς δτὶ δειλοῖς ὀλίγη χάρις. 

ΤΙ 
Παῖ Τελαμῶνος Αΐαν αἰχμητὰ, λέγουσί σε 

Ὺ 

ἐν μὲν καὶ Α, ἐν μὲν καὶ Β οἔ οοάεχ ΟΑβαυθοῆὶ. ἔμεν καὶ ὀρ᾽ξοπια δὲ 
οράθοχ Οδπίθυϊ. ἔμμεν καὶ οπιῖδουιπέ Οδηέθυῖ δε Οδβδυθοπὶ οαϊεί θη 68. 

οὖν. 2... κ᾽] 1011 χαὶ Ψ., 3.. χταρέτην ΛΌ, κατανέτην 
Οαπέ,. ἔς 

6090 ". εὦ. οὔ τί που] Γιἰἰρνὶ οὔπω. (ογγοοίαπι οχ εὐνα, Ατιβίορἢ- 

Δοδᾶχνπ, 977. Ψ.. 2. νήσοις] νήσσοις Β.. ν. 3. 1ὐρεὶ ἀχιλ- 
λεὺς, ἃ» Βεαποῖκῖο δὲ 1115 φογυ δ οξιηι. ΨοΥϑαπὶ 4. ὁπ. Ὁ. 

φασὶν. Ζ΄ιομήδεα ΤιοννεΠΐ5. 46. ροοϑὶ ΠΘθγαθοναπι 1. ν. 14. 6. Οχοπ. 

ἘΙΌΥΙ φασὶ τὸν ἐσθλὸν διομιήδεα, ιβ. Ν. 2.. κ᾽ σδηξ. 1. χαὶ ΑΒ. 

47. Μ. 1. ᾿Δεὴ)] Αἰεὶ ϑομννεῖβῃ, δἀϊεῖο, Τογέαθθο οχ ἡγῚ 

Μ. 2. “Ἁρμόδιος ΠΡΘηλ5. Τὐὐογι ὡρμόδιε. «᾽] καὶ Β. Υ͂. 8. ὅτε 
ΑΒ. ὅτε ἀπέ. 1... . χεανέτην) κατανέτην Ἐὸ, 

098 ο. εδ΄. ᾿Αἰξα!οναε δεϊα πὶ 811} βου ρέου 65. ἴῃ ἀπποίδέϊοπο ἐπ-- 

αϊοαμάι!. Ψν 1. ὦ ἑταῖρε ΔΒ. φίλει (ἀπέ, 1.. φίλει οέβου ΑΒ, 

φίλους σέβου Ὁ. «ἔ, Ν. 1. λέγουσέ ο΄ Ο, δηέ, ἴω, λεγούσης Ἀ. 
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ἐς Τροΐαν ἄρισξον ἐλθεῖν Δαναῶν μετ᾽ ᾿“χιλλέα. 
ἐς 

Τὸν Τελαμῶνα πρῶτον, «ϊαντα δὲ δεύτερον 
ἐς Τροΐαν λέγουσιν ἐλϑεῖν Δαναῶν μετ᾽ 'Αχιλλέα. 

ιζ΄ 
Εἴϑε λύρα καλὴ γενοίμην ἐλεφαντίνη, 

καί με: καλοὶ παῖδες φοροῖεν Διονύσιον ἐς. χορόν. 

“γ 
Εἴϑ᾽ ἄπυρον καλὸν γενοίμην μέγα χρυσίον, 
καί μὲ καλὴ γυνὴ φοροίη καϑαρὸν ϑεμένη νόον. 

ε΄ 
Φύν μου πῖνε, συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει, 
σύν μοι μαινομένῳ μαίνεο » σὺν σώφρονι σωφρόνει. 

χ' 
Ὑπὸ παντὶ λίϑῳ σκορπίος ὠταῖρ᾽ ὑποδύεται. 
φράζευ μή σὲ βάλῃ" τῷ δ᾽ ἀφανεῖ πῶς ἕπεται δόλος. 

καὶ 
“4 ὗς τὰν βάλανον τὰν μὲν ἔχει, τὰν δ᾽ ἔραται 

λαβεῖν" 
κἀγὼ παῖδα καλὴν τὴν μὲν ἔχω; τὴν, δ᾽, ἔραμαι 

λαβεῖν. 
δ τ φωτδκ 

Πόρνη χαὶ βαλανεὺς. τωυτὸν ἔχουσ᾽ ἐιιπεδέως ἔϑος" 
ἐν ταὐτῷ πυέλῳ τὸν τ᾽ ἀγαϑὸν τόν τε κακὸν λόει. 

Γ 

ΧΥ 
Ἔγχει χαὶ Κήδωνι, διάκονε, μηδ᾽ ἐπιλήϑου, 

Ψ. 2. 'μετ᾽ 1υϊθτὶ χα Ὁογγθοίαπι οχ Ἐπϑίαίῖο Ρ. 28, 4. 
ἐς το, Ο. .} 2. μετ] ΕΑΡΥὶ καὶ» ι΄. Ὑ. 2. φοροῖεν] [ὐἱδυῖ 
φέροιεν. Πονγγοοίαπι ἐχ Πΐομπο ΟἸιγυϑοϑίοπιο,, οαΐι5. Ἰοοὰπὶ Ὑἱᾶάθ ἀπ 

ἃ ποέαξϊοη 6. 

695. ἃ. «η1 Ψ. 2. φορδή ΑΒ. φορείη αμπέ. τ ιδ΄ ΟὖΟ. 1. 

συνήβα Α εὲ Ἐπβίαϊμία5 Ρ. 1574, 21. συνῆκα Ος Οδηξ. 1. συστε- 

φανηφόρει Ο. συνστεφανηφόρεν Ὅαπε, 1.. συγκανηφόρει ἘΠπιπίδεμ 5... 

ν. 2, μαένεογ: μένεο Β.. σὺν σώφρονι σωφρύνει Ὁ απίοτα5. σύυσσω- 

φρονήσω οώφρονι Ἀ. συνσωφρονήσω σώφρονι (ηΐ, 1.. συσσωφρύνεν σώ-- 

φρονν ( εὐ Εἰιβέδεμτι5. κι  Ψ. 1. ὦ ἑταῖρε ΑΒΟ, χὰ οπι.. 

098 ο. Υ. 2. τὴν μὲν ΑΒ. τὰν μὲν. (ἀπέ, ἴω, ἔχω] ἔχων ΑΒ, 

τὴν δ᾽ Β. Βουθοθαΐαν τὰν δ᾽. χγ' οπί, Ὁ. ν. 1. ἔγχει 

καὶ κήδωνι ΑΒ δὲ σὐάοχ Οαπίογὶ. ἔγχει κώϑωνι ἀπέ, 1, οχ. Οαπέογί 
οομπϊοοέανα, ἔγχεν δὴ κώϑωνν Ῥογδομιδ. ᾿. διάκονς ΔΒ, διάκουε 
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εἰ χρῃ τοῖς ἀαγαϑοῖς ἀνδρασιν οἰνοχοεῖν. 

0 Ὁ ! 
«Αἰαῖ, “ειψύδριον προδωσέταιρον, 
οἵους ἄνδρας ἀπώλεσας, μάχεσθαι 
ἀγαϑούς τε χαὶ εὐπατρίδας, 
οἱ τότ᾽ ἔδειξαν οἵων πατέρων ἔσαν. 

[ 

χε 
.“ 2 , : , »» 

Υ͂ Οστις ἄνδρα φίλον μὴ προδίδωσιν, μεγάλην ἔχει 
Ἂ Ε2 Σ᾿ Ε7) ἐ-- ἢ 2 Γ᾿ ΄΄ 

τιμὰν ἔν τὲ βροτοῖς ἕν τὲ ϑεοῖσιν κατ΄ ἐμὸν νόον. 
[4 

ας 

σχόλιον δέ φασί τινὲς χαὶ τὸ ὑπὸ ὙρηΝν τοῦ Κρητὸς 

ποιηϑέν. ἔχει δ᾽ οὕτως 

Ἔστι μοι πλοῦτος μέγας δόρυ χαὶ ξίφος 
χαὶ τὸ χαλὸν λαισήιον, πρόβλημα χρωτός. 

6986 τούτῳ γὰρ ἀρῶ, τούτῳ ϑερίζω, 
τούτῳ πατέω τὸν ἀδὺν οἶνον ἀπ᾿ ἀμπέλω" 

δ τούτῳ δεσπότας μνωΐας χέχλημαι. 
τοὶ δὲ μὴ τολμῶντ᾽ ἔχειν δόρυ χαὶ ξίφος 
χαὺ τὸ καλὸν λαισήιον, πρόβλημα χρωτὸς, 

πάντες γόνυ πεπτηῶτες ἀμὸν 
κυ χ κα χυνεῦντέ τε δεσπόταν 

(απέ. 1. ν. 2. εἰ χρὴ Ῥογδοπυ5. 110τὶ εὃ δὴ χρὴ. οἱνοχοεῖ- 
γναε λιϑύδριον προδόσετε ῥόον Β, οἰνοχοῆναι αὖ λιϑυάριον προδόσεται 
ὑοὸν οοῆδοχ Οδπίοιϊ, κὸὃ΄. ὁπ). (Ὁ. Ψ. 1. «4ἰα1] αὖ αὖ ἀπε. 1. 

«Πειψύδριον Οαπί, Πω, λιψύδριον Α. προδωσέταιρον ἩοΡ δ π- 

ΠῸ5. προδοσέταιρον (δπέ, 1,, ν, 4. ἔσαν Ἐναθπὰ8. ἴῃ. ΑἀὐΑΡΊΙΝ 

Ῥ. 038. οα. Βταποοῖῦ, δὲ Ἐπ πιοϊοριοὶ Μ, ». 301, 37, οοὐεχ θοῖ- 
ὙΠ ητ5, ΓΌΓΙ κύρησαν. διὰ 5 ἦσαν. 

090 ἢν χε. Ψ. 2. ϑεοῖσιν) θεοῖς Β.. ἔχεν δ᾽ οὕτως οἱι, Β., 

ἩνΡθυῖαθ βοο]ϊοι αἰ! 1ὐτιδίδιδιι8. Ρ. 1574, 7. Υ. 1. μέγας] 
μέγα Ἐϊαϑέδε 5, 

090 ἃ. Υ. 4. ἀμαξαν Η. δέορἤδμι5. ἀμπέλων Ο, Οᾶπέ. 1.. ἀμπέ- 
λου ἘΠαι5έδ ἢ τι5. Υ. ὃ. μνωΐας ΕἸ ΟΥΠΙΔΠη115 ἴθ ΟΠ, ἀοθοξι", τὰ Θὲ σιν 

Ρ. 409. δουιθοναξανῦ μνοίας. οαὰ, Ο δὲ Ἐπβεαιῖι5. κέκλημαι 
βέβλημαι Β. Υ. 0. Απεϊβέρορμὰρ ἱπιξί. τολμῶντ᾽ Ἡφγπδπ- 
πιι5, ΠΙΡΓῚῚ τολμῶντες. Ψ. 7. πρόβλημα χρωτὸς απ, 1.. πρόβλη- 

μά τὲ χρωτὸς ΑΒΟ, οπιΐϑιε δος υοῦθα Βαδεας 8. Υ. 8. πεπτηῶ- 

τες Τὐπιδέδι 8. πεπτηότες ΟΡῪῚ. Οδηΐ, ἀμὸν Ἐ ΘΥπιδηπιι5. 110 01 

οὐ Ἐπιδέατηϊι8 ἐγεὸν. ν. ὃ. Ἰιαδαπαπι ἱπαάϊοανὶε ΕΓΘΥΠΙ ΠΤ, 

Ἐϊυδάθηι δπμεπααίίοπὶ ἀοθδίαγ κυνεῦντέ τες ΓΛ; δε Ετιβέδι 8 χυ- 
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χαὶ μέγαν βασιλέα φωνέοντες, 
σ1. Τούτων λεχϑέντων ὃ Δημόκριτος ἔφη, ᾿Αλλὰ μὴν 

χαὶ τὸ ὑπὸ τοῦ πολυμαϑεστάτου γραφὲν ᾿«Αριστοτέλους 

εἰς “Ἑρμείαν τὸν ᾿Αἰταρνέα οὐ παιάν ἐστιν, ὡς ὃ τὴν τῆς 
ἀσεβείας κατὰ τοῦ φιλοσόφου γραφὴν ἀπενεγχάμενος 4η- 

Ῥ μόφιλος, εἰς αἰδῶ τε παρασχευασϑεὶς ὑπ᾽ Εὐρυμέδοντος, 
ὡς ἀσεβοῦντος χαὺ ἄδοντος ἐν τοῖς συσσιτίοις ὁσημέραι 
εἰς τὸν Ἑρμείαν. παιᾶνα. ὅτι δὲ παιᾶνος οὐδεμίαν ἔμφα- 
σιν παρέχει τὸ ᾷσμα, ἀλλὰ τῶν σκολίων ἕν τι χαὶ αὐτὸ 

εἶδός ἐστιν ἐξ αὐτῆς τῆς λέξεως φανερὸν ὑμῖν ποιήσω. 
᾿“ρετὰ, πολύμοχϑε γένει βροτείῳ, 
ϑήραμα χάλλιστον βίῳ, 
σᾶς πέρι παρϑένε μορφᾶς 

8 χαὶ ϑανεῖν ζηλωτὸς ἐν ᾿Βλλάδι πότμος 
ὅ χαὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀχάμαντας" 

τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις 
καρπόν τ᾿ ἀϑάνατον χρυσοῦ τε χρείσσω 
καὶ γονέων μαλακαυγήτοιό ϑ᾽ ὕπνου. 
σεῦ δ᾽ ἕνεχ᾽ οὐχ Διὸς ᾿Πραχλέης Δήδας τὲ κοῦροι 

10 πόλλ᾽ ἀνέτλασαν ἔργοις 
σὰν ἀγρεύοντες δύναμιν. 

ψέοντι, ΟΠῚΪΒ50 τέ, Ὑ. 10. φωνέοντες ΛΒΟΡ, φωνέοντι Ὑ],, Οδπέ, 
οὲ Ευπβέδιία5. ᾿Αταρνέα] ἀταρνέαν Β. 

090 ". “ημόφιλος) εἶπε δημόφιλος (. εἰς αἰδῶ τε ποπ βϑᾶπαυϊὲ 
ΟΔΒΔ ΒΟ Πι5. ἰοθἄο τε. σχολίων)] ϑογΙΒοθαίαν σκχολεῶν, 

ἐξ αὐτῆς Υ1.. ἐξ ἀρχῆς ΒΡ. Ἡνπῖπῖπὶ Αγ βιοίοιτοαπι δεέξα!!ε Ὠ10- 

θοπο5. 1ιἀθγίϊιβ Ψ, 7. ἀπᾶς δέοθαοὶ ΕἸΟΥ 6 ρῖο ᾿πϑϑῦιε ΟΘΒΠΘΓΙΒ 

γ0]. 1. Ρ. 4. οἀ, Οαἰδίονά. Ψ. 2. 3. βίῳ (βίω () σᾶς ΟΥ̓, εἴ 
Βιοσθη 65, βιώσας τε ΑΒ. Υ. 3. πέρι ΒΟ. περὲὸ ΡΥΠ. 

096 ςο. Υ. 4. ἐν δἀά. Ο εἐὲ Βίοβοπεβ. οπι. ΡΎΥ͂Π,, ν..ὅ. 

ἀκάμαντας Υ1, εἐ Πίοξοπεοβ. ἀχκαμάτους ΑΒΟΡ, Υ. 7. τ᾽ ἀϑά- 
ψάτον --- ὕπνου οι, (Ὁ. Υ. 7. τ᾽] εἰς ὨίορΘη 685, κρείσσω ἈΒ, 

χρέσσω ῬΥΊ,. κρεῖσσον ὈϊΟΘΘΠ65. Υ. 8. μαλακαυγητοῖο ΙΟΡ6Π68. 
μαλακαυγὴ τοῖο 1. μάλα κἀυγήτοιο Ῥ. ὕπνου] ὕπνους Β. 
γ. 9. δ᾽ ΒΡΥ (6ὲ Βαιὰ ἄιθῖθ. Α) οὐπὶ Βίοσομπθ. θ᾽ Βα8ι}. "ῳ δὲ 
δοδννοίρῃ. δαΐϊεῖο. ἕνεχ᾽ οὗχ “΄ιὸς Βταποκία5 π΄ Ἀπ οεῖβ γο]. 1. 
Ῥ. 177. ἕνεχεν ὃ δῖος ΡΥ... ἕνεχ᾽ ὃ διὸς Ο. ἕνεκ᾽ ἐκ διὸς ΠΙοΟΡΘΠ68. 

Ἡρακλέης οχ ίορεπο ἀφάϊ, δοιιθοθδίιυν “ρακλῆς. γν. 10. 
πόλλ᾽ Ὁ. πολλὰ ΡΥΨ.. Ψ, 11, σὰν ἀγρεύοντες ἀναγορεύοντες 

ΠίοΣ 68, 
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σοῖς δὲ πόϑοις ᾿“χιλλεὺς 
““ἴας τ᾿ ᾿Αΐδαο δόμους 

ἦλθον. σᾶς δ᾽ ἕνεχεν φιλίουὶ 

15 μορφᾶς καὶ ᾿Αταρνέος “ἔντροφος ηξλίου γήρωσεν 
αὐγας. 

τοιγὰρ ἀοίδιμος ἔργοις, 
ἀϑανατὸν τέ μιν αὐξήσουσι ἥϊ]οῦσαι 

Μνημοσύνης ϑύγατρες, 
Διὸς ξενίου σέβας αὔξουσαι φιλίας τε γέρας βεβαίας. 

52, ᾿Εγὼ μὲν οὐχ οἶδα εἴ τίς τι κατιδεῖν ἐν τούτοις 
Π ὟΣ) - ς - -"- 

ὁ δύναται παιανικὸν ἰδίωμα, σαφῶς ὁμολογοῦντος τοῦ γε- 
ε Ω 3 τ »΄ - 

γραφότος τετελευτηχέναι τὸν Κρμείαν δι ὧν εἴρηχε Σᾶς 

γὰρ φιλίου μορφᾶς ᾿Αταρνέος ἔντροφος ἠελίου χήρωσεν 
αὐγάς." οὐκ ἔχει δ᾽ οὐδὲ τὸ παιανικὸν ἐπίρρημα, καϑά- 
πέρ ὁ εἰς «Τύσανδρον τὸν :Σπαρτιάτην γραφεὶς ὄντως 

παιῶν; ὃν φῆσι Ἄθνεὶς ἐν τοῖς “Σαμίων ἐπιγραφομένοις 
ἽὭροις ἄδεσϑαι ἐν Σάμῳ. παιὰν δ᾽ ἐστὶ χαὶ ὁ εἰς Κρα- 
τερὸν τὸν Μακεδόνα γραφεὶς, ὃν ἐτεκτήνατο ᾿“λεξῖνος ὃ 

ῇ διαλεκτικὸς, ὡς φησιν Ἵβρμιππος ὁ Καλλιμάχειος ἕν τῷ 
πρώτῳ περὶ ᾿Αριστοτέλους. ζδεται δὲ καὶ οὗτος ἐν Δελφοῖς, 

λυρίζοντός γέ τινος παιδός. χαὶ ὁ εἰς Δγήμονα δὲ τὸν Κο- 
, ΡῚ ,ὕ " ει 2 , ᾿ 

ρίνϑιον, “λκυόνης πατέρα. ον ᾳδουσι Κορίνϑιοι, ἔγχει τὸ 

παιανιχὸν ἐπίφρϑεγμα. παρέϑετο δὲ αὐτὸν Πολέμων ὃ πε- 

Ψ. 12. δὲ] τε ὨΙΟσ ΘΠ 65. 
696 ἀ. Υ. 13. τ᾽] τὲ ΡΥ). Ψ. 14. ἕνεκεν Α. ἕνεκα Β6 δέ 

ὈΙΟΡΘΠ65. ἕνεχε ΡΨΤ,. Υ. 1. καὶ οπι. Πίορ ΟΠ 68, ἀταρνέος 

ῬΨ ᾿Αταρνέως 1, εἰ Ὠϊοσοη65. ἠελίου] ἀελίου Ὠϊοροπο85. 
αὐγάς] αὐγᾶς ὈΙο Θη 685. Υ. 106. τοιγὰρ Ὁ. τοὶ (τοι ΡῚ) γὰρ ΡΥΨῚ,, 

ἀοίδιμος] ἀοίδιμον Ρ, ᾳυοᾶά Η. δέερηδπιβ ἄδ οοπίοέατα τοβέϊ- 
ἐπ οθαΐ, Ὑ. 17. ἀϑάνατον] ἀϑάνατοι ὈϊορΘπ65. ν. 180}95 
οπι. Ὁ. Ὑ. 18, Πναμοσύνας ΤΟ ΘΏ68. ϑύγατρες Ἰ)ϊοσθπο 5, 
ϑυγατέρες ῬΨΠ,. Υ. 19. γέρας 1. οε΄ Ὀίοβοποβ. γάρας ΑΒ, γῆ- 

ρας ΡΥ. βεβαίας} βεβαίου Ὀϊοσοπ 65. γϑείρ. 

690 6. παιανικὸν Ο1.. παιωνικὸν ΑΡ, παιονικὸν Βα 511, ἅἄταρ- 

νέος ΡΨ. ᾿Αταρνέως 1, εἰ δεοιν εἶβη, οὐϊεῖο, οὐδὲ] ΒΓ ΒΘ θαίιι 
οὔτε. ὄντως) οὕτως Β. ἐπιγραφομένοις οπι, Β. ὥροις 
εὐ βδοδν εἶρῃ. ὅροις ΡΥΊ,. 

096 ἢ, ὥς φησιν] φησὶν Β οπιΐ850 ὡς. “Καλλιμάχειος] ϑογῖθὸ- 
δία Ζαλλιμάχιος. αὐτὸν 1.. αὐτὸ ΡΥ. 
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; ριηγητὴς ἐν τῇ πρὸς “Ἰράνϑιον ἐπιστολῇ. καὶ ὁ εἰς ἤτο- 

», 

“Ἢ 

λεμαῖον. δὲ τὸν πρῶτον «Αἰγύπτου βασιλεύσαντα παιάν 
ἐστιν, ὃν ἄδουσι “Ῥύδιοι" ἔχεν γὰρ τὸ ἰὴ παιὰν ἐπίφϑεγμα, 
ὡς φησι Τό ἀρχῶν ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν “Ῥόδῳ ϑυσιῶν. ἐπ᾿ 

᾿Αντιγόνῳ δὲ χαὶ Δημητρίῳ φησὶ Φιλόχορος ᾿ϑηναίους 
ἄδειν παιᾶνας τοὺς πεποιημένους ὑπὸ ἹῬρμίππου τοῦ Κυ- 
ζιχηνοῦ, ἐφαμίλλων γενομένων τῶν παιᾶνας ποιησάντων 

πολλῶν καὶ τοῦ “Ἑρμοχλέους προχριϑέντος. ἀλλὰ μὴν. καὶ 

αὐτὸς “Ἱριστοτέλης ἐν τῇ «Απολογίᾳ τῆς ἀσεβείας, εἰ μὴ 

κατέψευσται ὁ λόγος, φησὶν οθὺύ. γὰρ ἄν ποτὲ ᾿Ἑρμείᾳ 

ϑύειν ὡς ἀϑανάτῳ προαιρούμενος ὡς ϑνητῷ μνῆμα χα- 

τεσχεύαζον, χαὶ ἀϑθνηείεῆν τὴν φύσιν βοζάμεοι ἐπιτα- 

φίοις ἂν τιμαῖς ἐχόσμησα. “ 
 ἘΡ Τοιαῦτα λέγοντος τοῦ Δημοχρίτου ὁ Κύνουλκος 

ἔφη .. Τί μ᾽ ἀνέμνασας. κείνων κυκλίων ;“ χατὰ τὸν σὸν 
Φίλωνα, δέον μηδὲν τῶν σπουδὴς ἀξίων λέγειν τι τοῦ 

γάστρωνος παρόντος Οὐλπιανοῦ. οὗτος γὰρ τὰς καπερι- 

τέρας ὠδὰς ἀσπάζεται μᾶλλον τῶν ἐσπουδασμένων᾽ οἷαί 

εἰσιν αἱ «Τοχρικαὶ καλούμεναι, μοιχικαί τινὲς τὴν φύσιν. 

ὑπάρχουσαι, ὡς χαὶ ἣδε 
Ὦ τί πάσχεις; μὴ προδῷς ἄμμ᾽, ἱκετεύω. 
πρὶν χαὶ μολὲ ὲν κεῖνον, ἀνίστω" 
μὴ χαχὸν μέγα ποιήσῃ σὲ χἀιιὲ τὴν δειλάχραν. 
ἁμέρα καὶ ἤδη. τὸ φῶς διὰ τᾶς ϑυρίδος οὐκ ἐσορῇς:; 

Πτολεμαῖον δὲ] δὲ οπι. Β. 
097 ἃ. Τόργων. Ὀδαυθοπι8. ΤΌ ΓΙ γεωργὸς. τοὺς πεποιημέ- 

γους --α τῶν παιᾶνας αὐά. ΑΒ. οπι, ΡΥ. “Ερμίππου] Ἑρμοκλέους 

Ομ οἰρῃ. ἐφαμίλλων --- προχριϑέντος οπι. Ὁ. γενομέν ὡγ] 

γινομένων Ἐ.. πολλὼν ὁπι, Β. τὴς ἀσεβείας δ ἃ. ΑΒΟ, οι, ΡΨῚ, 

097 ἢ. ἐκόσμησα δοιινοῖρσῃ. δὲ. Ῥουβοπῖιβ, ἐκοσμήσατο ΨΩ. 

ἐκόσμουν Ο. ἔφη] φησὶ Β. εὖ ΑΒΟ. μὲ ΡΨ}... χυχλίων 

Βοδν οῖσῃ. χυλίχων ΟΡΨ τὸν σὸν 1.. τὸν σοφὸν ΡΥ. . οἷαν 
ΟΡΥ],. οἷα ΑΒ. αἱ] οἵαν αἱ Β. λοχριχαὶ ΡΙ., λοκρίαν 

καλούμεναι) καλούμενοι Αι, ὁηι, Ὁ, ἥδε ᾽.Ὦ, τίῇ ἡδέω τι Δ. ἡδεῶ 

τί Β. ἡδέω τέ Ῥ. ἡδέως τι Ν 1. πάσχεις ΑΒΡ, πάσχειν Ὑ1.. 

ἄμμι} ἀμ Βοηεοῖ5 ἀθ ῬΒα]ασίάθ ν. 3551. δά, [2105.ὅ μολὲν 
δοῦν οἰ ἢν μόλεν ΨΤ.. μόλεν ΑΒ. ἀνίστω ϑοῖὺν οἰρῖ. ἀἄνιστῶ ΡΨ. 

Ο97 ο. ποιήσῃ οἱ] [υἴτὶ ποιήσης. ποιήσης σὲ Τουρίυ8. Ἐπιοπά, 

ν0}. 10». 2937. κἀμὲ] δον δῦ χαΐ μὲν ἁμέρᾳ καὶ] καὶ 
ἀοϊοπάσπι νἱάἀοίαν, οὐκ ἐοσορὴς Ὑω. οὐκ ἐκορῇς Ἀ. οὐκεκύρης Β, 
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τοιούτων γὰρ ἀσμάτων αὐτοῦ πᾶσα πλήρης ἢ Φοινίχη, 
ἐν ἡ καὶ αὐτὸς περιήεε καλαμίζων μετὰ τῶν τοὺς χολά- 
βρους χαλουμένους συντιϑέντων. εἴρηται γὰρ, ὦ καλὲ 
Οὐλπιανὲ, τοὔνομα. χαὶ ὃ γε ὡΣχήψιος Πημήτριος ἐν τῷ 

δεχάτῳ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου φησὶν οὕτως ,, Κτησιφῶν 
ὁ ᾿4ϑηναῖος, ποιητὴς τῶν χαλουμένων κολάβρων, ὃν χαὲ 
ὃ πρῶτος μετὰ Φιλέταιρον ἄρξας Περγάμου Ἄτταλος δι- 
καστὴν καϑεστάχει βασιλικῶν τῶν περὶ τὴν Δἰολίδα."“ ὃ 
δὲ αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς χάἀν τῷ ἐννε αχαιδεχάτῳ τῆς 
αὐτῆς πραγματείας Μνησιπτολέμου φησί ποτε τοῦ ἷστο- 
ριογράφου, τοῦ ᾿παρὰ “Αντιόχῳ τῷ προσαγορευϑέντι με- 
γάλῳ πλεῖστον ἰσχύσαντος, υἱὸν ᾿γενέσϑαι “λευκον, τὸν 
τῶν ἱλαρῶν ἀσμάτων ΠΡ ΡΠΡΙ: οὗπερ συνεχῶς ἄδειν εἰώ- 
ϑασι 

Καγὼ παιδοφιλήσω" πολύ μοι κάλλιον ἢ γαμεῖν. 
παῖς μὲν γὰρ παρεὼν χὴν πολέμῳ μᾶλλον ἐπωφελεῖ. 

54. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀποβλέψας εἰς αὐτὸν ἔφη, “4Ἵλλ 
ἐπειδή μοι ὀργίζῃ, ἔρχομαί σοι λέξων τὸν “υρβηναίων χο- 
ρὸν ὅστις ἐστί. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς, Οἴει “γὰρ, ἔφη. χά- 

ϑαάρμα, ϑυμοῦσϑαί μὲ ἐφ᾽ οἷς εἴρηκας, ἢ κἂν ὀλίγον σου 
πεφροντιχέναι, κύον ἀδδεές: ἀλλ᾽ ἐπεὶ διδάσχειν μέ τι 
ἐπαγγέλλῃ, σπονδάς σοι ποιοῦμαι οὐ τριακοντούτιδας, ἀλλ᾽ 
ἑκατοντούτιδας. σὺ δὲ μόνον δίδασκε τίς ὁ “υρβηναίων 

χορός. Κλέαρχος. ὦ λῷστε, ἐν δευτέρῳ περὶ παιδείας οὐ- 

τωσί φησι ,,“εἰίπεταί τις ὃ Συρβηναίων χορὸς, ὧν ἕχα- 

οὐκ ἐκόρης Ῥ, καὶ αὐτὸς Α. καὶ οὗτος ΡΥΓΙ,. κολώβρους ΑΒ. 

χκολάμβρους Ψ. ΩΣ Ρ, Καλάβρους 1.. ἐν τῷ δεκάτῳ] ἕν  Β. 
τοῦ οἴ διαχόσμου οπι. Β. φησὶν οὕτως Κτησιφῶν] κπτησιφῶν 

φησὶ Β. ὃ πρῶτος] ὃ οπι. Β. 

697 ἃ. τῆς αὐτῆς πραγματείας ὁπι, Β, προσειγορευϑέντι 
οπι, Β, οὗπερ ΑΒΡ. ὧνπερ Ὑ1,. 

697 ο. παῖς) ταῖς Β. εἰς αὐτὸν] δὲ αὐτὸν Β, τὸν Συρ- 

βηναίων χορὸν] ΨΙάς Ρ. 669}. 671 ε. κἂν ὀλίγον σοὺ 1,. κατ᾿ 
ὀλίγον σον ΑΒΡΥ. κύον ἀδδεές]ὴ 1Π|Δ. φ, 481]. ἐπαγγέλλη 

δοδνν εἴσῃ. ἐπαγγέλῃ Ψ],. ἐπαγγέλλης ΑΒ. ἐπαγγέλης Ῥ, σπονδὰς --- 

τριακούτούτιδας 5ΌΠΙΡΒΙς ΟΡΪΠΟΓ ἃὉ Αγίβδέορμαπ Δοϊαση. νυ. 104. 

ἀλλ᾽ ἑχατοντούτιδας δά, ΑΒ]... οἱ, ΡΥ. Ἀλίέαρχος] γαὶὲ 

ὃς, Ἰλέαρχος δοιννΙ σἢ, ; 
ΟΘΤ {( οὑτωσί φησι .,«Ἱείπεταί τις} λείπεταί τις φηοὶν Β, 

ΑὙΒΈΕΝΑΕΤ Β. 1]. 100 
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στον τὸ δοχοῦν ἑαυτῷ κατᾷσαι δεῖ, προσέχων οὐδὲν τῷ 
προχαϑημένῳ χαὶ διδάσκοντι τὸν χορὸν, ἀλλ᾽ αὐτὸς στο-- 

λὺ τούτων ἀταχτότερός ἐστι ϑεατῆς. καὶ κατὰ τὸν παρῳ- 

δὸν ίάτρωνα 

οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 
Εὐὔβοιός τε καὶ Ἑρμογένης δῖίοί τε Φίλιπποι, : 
οἱ μὲν δὴ τεϑνᾶσι καὶ εἰν ᾿Δἴδαο δόμοισιν. 

698 ἔστι δέ τις Κλεόνικος, ὃν ἀϑάνατον λάχε γῆρας, 
οὔτε ποιητάων ἀδαήμων οὔτε ϑεάτρων" 
ᾧ καὶ τεϑνειῶτι λαλεῖν πόρε Περσεφόνεια." 

σὺ δὲ καὶ ζῶν, καλὲ Οὐλπιανὲ, πάντα μὲν ζητεῖς, λέγεις 

δὲ οὐδὲ ἕν. καὶ ὃς, Τίς ἡδέως, ἔφη, ν΄ τ κ τῶν ἐπῶν, 
ὦ καλέ μου ἑταῖρε, ἕως ἔτι ἐμμένομεν ταῖς σπονδαῖς. 

5ὅ. Καὶ ὁ Κύνουλχος, “Πολλοί τινες παρῳδιῶν ποιη- 
ταὶ γεγόνασιν, ὦ ἑταῖρε" ἐνδοξότατος δ᾽ ἣν Εὔβοιος ὃ 
Πάριος, γενόμενος τοῖς χρόνοις κατὰ Φίλιππον. οὗτός 

ν ἐστιν ὁ καὶ ᾿ἀϑηναίοις λοιδορησάμενος, καὶ σώζεται αὐτοῦ 
τῶν παρῳδιῶν βιβλία τέσσαρα. μνημονείει δ᾽ αὐτοῦ Τί- 
μὼν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σίλλων. Πολέμων δ᾽ ἐν τῷ δωδε- 
κάτῳ τῶν πρὸς Τίμαιον περὶ τῶν τὰς παρῳδίας γεγρα- 
φότων ἱστορῶν τάδε γράφει, Καὶ τὸν Βοιωτὸν δὲ καὶ τὸν 
Εύβοιον, τοὺς τὰς παρῳδίας γράψαντας » λογίους ἄν φή- 
σαιμι διὰ τὸ παίζειν ἀμφιδεξίως καὶ τῶν προγενεστέρων 
ποιητῶν ὑπερέχειν ἐπιγεγονότας. εὑρετὴν μὲν οὖν τοῦ 7έ- 
γοὺς ἹἹππώναχτα φατέον τὸν ἰαμβοποιόν. λέγει γὰρ οὗτος 
ἐν τοῖς ἑξαμέτροις 

προσέχων ἈΒ. προσέχοντα ΟΥ̓Ϊ,. οπι. Ρ. οὐδὲν] οὐδ᾽ ἐν Β. 
Μαΐγοπὶβ γυϑυββ. διέ! Εππίαςϊα5 ἡ. 166, 34, 

698 ἃ. Ψ. 6. Περσεφόνεια φερσεφόνεια Β. οὐδὲ ἕν] οὐδὲν Β. 
χαὶ ὃς τίς ῬᾺ καὶ ὅς τις Α΄. καὶ ὅστις 1. Τιασαπᾶαπὶ ἱπαᾶϊ- 

σανὶς ΟΑ5ΔΌΡΟΠῚ5. ἐμμένομεν)] ἐμένομεν Β. παρῳδιῶν)] παρῳ- 

δῶν Ὁ Πῖο εἴ ρα] ]ο ροβέ. 

6098 Ὁ. βιβλία ΑΒΟ, βυβλία ῬΥΤ,. ἐν τῷ πρώτῳ τὼ» ἐν ἀΒ͵ 
σίλλων) δον θα αίυν σιλλῶν. ἐν τῷ δωδεχίτῳ) ἐν εβ' Ἡ, 

πρὸς Τίμαιον δον οἰρα, 1ἰδιὶ περὶ τήμαιον, τάδε γράφει οι, Β, 

αυἱϊ φησὶ ἃ. ροϑὲ Μ)οιωτὸν δὲ, τοὺς τὸς ΑΒΟΡΨΥ, τὰς οχοίαϊε 

ἀπ ἕω, 



- ἜΚ, αὐτο 3957 

ς Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα, τὴν ποντοχάρυβδιν, 
τὴν ἐγ) γαστριμάχαιραν, ὃς ἐσϑίει οὐ κατὰ κόσμον, 
ἔνγνεςρ᾽ ὅπως. ψηφίῖδι κακῇ κακὸν οἶτον ὄληται, 
βουλῇ δημοσίῃ παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. 

κέχρηται δὲ καὶ ὁ Ἐπίχαρμος ὁ “Συρακόσιος ἔν τινε τῶν 
δραμάτων ἐπ᾿ ὀλίγον, καὶ Κρατῖνος ὁ τῆς ἀρχαίας χωμῳ-: 
δίάς ποιητὴς ἐν Εὐνείδαις, καὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν Ἡγήμων 
ὁ Θάσιος, ὃν ἐχάλουν (ακῆν. λέγει γὰρ οὕτως 

4 Ἔς δὲ Θάσον μ᾽ ἐλϑόντα Ἰρετεωρέξουτες ἔβαλλον 
πολλοῖσι σπελέϑοισι. καὶ ὧδέ τις εἶπε παραστάς, 
Ὦ πάντων ἀνδρῶν βδελυρώτατε, τίς σ᾽ ἀνέπεισεν 
ἐς χαλὴν χρηπῖδα ποσὶν τοιοῖσδ᾽ ἀναβῆναι; 

5 τοῖσι δ᾽ ἐγὼ πᾶσι σμικρὸν μετὰ τοῦτ᾽ ἔπος εἶπον, 
Μίνημ᾽ ἀνέπεισε γέροντα χαὶ οὐκ ἐθϑέλοντ᾽ ἀναβῆναι 
καὶ σπάνις, ἣ πολλοὺς Θασίων εἰς ὁλχάδα βάλλει 

, - ’ 2 ᾿ 

6 εὐχούρων βδελυρῶν, ὀλλύντων τ᾽ ὀλλυμένων τε 
Ὁ τ Ἵ ΤΊ “ ᾿ ., Ὁ ἀνδρῶν, οἱ νῦν κεῖϑι κακῶς χακὰ ῥαψωδέῦσιν" 

τ Ν ᾿ ᾿ “ὡ͵ , Ἑὴε ᾿ 

10 οἷς καὶ ἐγὼ μετὰ τοῖσε τὰ χρηίζων ἐπίϑησα. 

098 ο. Ψ. 1. Εὐρυμεδοντιάδεα ΘΟΌΤδοι5. δα ΑΥβέοραπιβ Ῥ]υέ, 
ν. 1001, Ρ. 132. εὐρυμέδοντει αὗεα Α. εὐρυμεδοντία ὅῖα ΒΟ, εὐρυμέ- 

δοντο ἀδεὰ Ρ. Εὐρυμέδοντ᾽ ἄδοις ὙΤ7,.. Υ. 2. ὃς] δ᾽ Β. ἥν 8. 

καχῇ οἵβ, ΒΡ, [μδουπδθ ἱπάϊοϊαπι οδέ ἴπ Ῥ, Υ. 4, δημοσίῃ) δη- 
μοσία Β. ὃ ἐπίχαρμος Β. ΑΡογδΐ ὁ. συρακόσιος Β. ϑοῦιθ6- 
Βαΐαν “Συρακούσιος. τῶν δραμάτων} τῶν οἴῃ. Β. Εὐνείδαις] 

εὐνίδαις Ἀ. ταῖς εὐνίδαις ΒΒ. εὐνοίδαις ΡΎΓΠ,. 

698 ἀ. Υ. 1, μετεωρίζοντες ΑΒΟΡΙ, εἔ Πρ τὶ σαβαιοηίαπὶ, μετω- 

ρἴζοντες Ψ. Ψ. 2. πολλοῖσι] πολλοῖς Β, σπελέϑοισι 1, εξ 
γηι88:ῖ ΟΑΒΔΌΡΟΩΙ, σπέλϑοισι ΑΡΥ͂. λίϑοισι Β(; εξ φριίοπις ΠΟ ΘΒ ἢ 611 

οἱ χιοηιδγαπαο (ἰἀϑαυθοπὶ, εἶπε] εἴπεσκε (510) Β.. ν. 3. τίς 

σ᾽ ἀνέπεισε] τί σ᾽ ἀνέπεισε Β., τίς σ᾽ ἀνέπεισέ σε Ῥ. Υ, 4. ἐς αἀά. 

ΨΙ,. οπι, ΑΒΡ, ποσὶν} ποσὶ Β, τοίοιςδ᾽ 1,. τοῖσιν δ᾽ ΡΥ. 
τὴν δ᾽ Β. Ψ. ὅ. 0. σμικρὸν} δου! θα θαίαν μικρὸν, Ὁ. 

Μνὴμ᾽ -Τημμ᾽ Ἰασοῦβιιι5 πῃ Ἀπιπιαάν. ἱπ Επτιρίάοπι Ρ, 112. 

698 ὁ. γ. 8. εὐκούρων ΑῸΡ εἐ ορίίοπιο Ἠ ΒΟ ΟῚ, ἐς χούρων ὙἹ,, 

Ῥοϑέὲ ὀλλυμένων τε Ο ροΓρὶέ εἶτα μετὰ πολλὰ" ἔπάγει, ταῦτά μοι 

δὁρμαΐνοντε ---: Ν. 9. οἱ νῦν 1... οἱ (οἱ Ψ) καὶ νῦν ΒΌΨ,. κεῖθι 

1. χιϑι ΑΒ, χίϑι ΡΥ. κακῶς ΒΙ,. κακῶν ῬΨ, “ἡ: Ψ΄. 10. τοῖσι 

Ι,., τοῖσιν ῬΥ͂, ἐπίϑησα Ῥ. ἕποίϑησω ἈΠ ἐπέϑησα ΧἹ,. ὡς καὲ 

100: 
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αὖϑις δ᾽ οὐχ ἐπὶ χέρδος ἀποίσομαι, εἰς Θασίους δὲ 
μηδὲν πημαίνων χλυτὸν ἄργυρον ἐγγυαλίξω, 
μή τίς μοι κατὰ οἶκον ᾿Αχαϊάδων νεμεσήσῃ, 

ἢ πεσσομένης ἀλόχου τὸν ᾿Αχαϊκὸν ἄρτον ἐν οἴκοις, 
10 καί ποτέ τις εἴπῃ σμικρὸν τυροῦντ᾽ ἐσιδοῦσα, 

ὡς (Φιλίων ὁρμὴν παρ᾽ ᾿4ϑηναίοισιν ἀείσας 
πεντήχοντ᾽ ἔλαβε δραχμὰς, σὺ δὲ μικρὸν ἐπέμψω. ᾿ 
ταῦτά μοι ὁρμαίνοντι παρίστατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη 
χρυσῆν ῥάβδον ἔχουσα, καὶ ἤλασεν εἶπέ τε φωνῇ 

699 20,,4Δεινὰ παϑοῦσα Φαχὴ βδελυρὴ. χώρ᾽ εἰς τὸν ἀγῶνα." 
καὶ τότε δὴ ϑάρσησα χαὶ ἤειδον πολὺ μᾶλλον. 

50. Πεποίηχε δὲ παρῳδίας καὶ Ἕρμιππος ὁ τῆς ἀρ- 
χαίας κωμῳδίας ποιητής, τούτων δὲ πρῶτος εἰσῆλϑεν εἰς 

τοὺς ἀγῶνας τοὺς ϑυμελιχοὺς Ἡγήμων καὶ παρ᾽ ἀϑη- 

ψαίοις ἐνίχησεν ἄλλαις τε παρῳδίαις καὶ τῇ Τιγαντομαχίᾳ. 

γέγραφε δὲ χαὶ κωμῳδίαν εἰς τὸν ἀρχαῖον τρόπον, ἣν 
ἐπιγράφουσι Φιλίννην. ὁ δὲ Εὔβοιος πολλὰ μὲν εἴρηχεν 

ν ἐν τοῖς ποιήμασι χαρίεντα. περὶ μὲν τῆς τῶν βαλανείων 

μάχης 
Βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 

ἐγὼ μετὰ τοῖς σίτου χρήζων ἐποίησα Ἰαοοθπβῖιβ Ρ. 306. Ψ, 11. ἀποί- 
σομανι ΑΒ. ἀπόσομαι Ῥ. ἀπείσομαι Ὑ1,. δὲ οπι. Β, ν. 12. μη- 

δὲν δομυνοῖρη. οάϊεϊο. μηϑὲν ΒΡΥ],, πημαίνων Ἀ οὰπὶ Οᾶδδι- 
Βθοπο. ποιμαίνων ΡΨΤ,. ποιμένων Β. ἐγγυαλίξω ὙΠ,, ἐγγυαλίξων 
ΒΡ. ν. 13. νεμεσήσι Β. 

098 ἢ Ψ. 14. πεσσομένης Α οὰπι σαδαιθοπο; πισσομένης Β, πεὺυ-- 
σομένης ΡΥΤ,. Ψ. 1. εἴπῃ σμικρὸν ΜΙεϊποκία5. δὰ Μεπαπάγαπι 
Ρ- 30, εἴπῃ μικρὸν Ῥογδοηιβ. εἴπῃσι μικρὸν ΡΥ], τυροῦντ᾽ ἐσι- 
δοῦσα Α οὰπὶ Οαβαῦθοπο. τηροῦντες ἰδοῦσα ΒΡ, τηροῦντας ἰδοῦσα ὙΤως 

νι. 17. ἔλαβε ἈΒ. ἔλαβεν ῬΨΊ,. ἐπέμψω ὙΙ,. ἐπέψω ἈΡ, 

Ψ. 18, --- 21. αδἰέυ!τε ΙΧ, Ρ. 406 ο. Ὑ. 19. φωνῇ] μῦ- 
ϑὸον 400. 

099 ἃ. Ψ, 20. βδελυρὴ 400. δονθοθαΐξαν βδελυρὰ, χώρ᾽ εἰς 
ΒΟΕ εἐ ϑρϊξοπις ΗΘ βο ἢ οἐ 400. χωρεῖς ΡΥΤ,. ν.. 2]. καὸ 
τότε δὴ ΛΒΟΘΕΡ οὑπὶ σαβαιθοπο, δὴ οηι. Υ].. καὶ τότ᾽ ἐγὼ 4006. 
ϑόρσησα κοϑεϊξαξαμι οχ Ο εὐ 406. οαπι Οαβαιθοπο. ϑαρσήσασα ΡΨ, 

καὶ ἤειδον πολὺ μᾶλλον οπι. 400. ἡειδον} ἄειδον ἴδ. 
ἄλλαις) ἄλλως Β. 

6099 ". βαλανείω») βα :λανέων θα] Θολτρῖ5. Βάλλο»] 1184. σ᾿ 
934, ἐγχείῃσιν) ἀγγείαισιν δον οἰ κἢν 
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περὶ δὲ τοῦ λοιδορουμένου κουρέως τῷ χεραμεῖ τῆς γυγαι- 
χὸς χάριν 

Μήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαθός περ ξὼν ἀποαίρεο χουρεῦ, 
μήτε σὺ 1]ηλείδη. 

ὅτι δὲ ἦν τις περὶ αὐτοὺς δόξα παρὰ τοῖς “Σικελιώταις 
᾿“λέξανδρος ὁ «Αἰτωλὸς ὃ τραγῳδιοδιδάσχαλος ποιήσας 
ἐλεγεῖον τρόπον τοῦτον δηλοῖ 

ε Ὡς “4γαϑοκλῆος λάσιαι φρένες. ἤλασαν ἔξω 

πατρίδος. ἀρχαίων ἦν δὃδ᾽ ἀνὴρ προγόνων, 
εἰδὼς ἐχ νεότητος ἀεὶ ξείνοισιν ὁμιλεῖν 

ξεῖνος" ηιμνέρμου δ᾽ εἰς ἔπος ἄχρον ἰὼν. 

Ὄ παιδομανεῖ σὺν ἔρωτέ ποτ᾽ ἣν ἴσον. ἔγραφε δ᾽ ὡνὴρ 
εὐ, παρ᾽ ᾿Ομηρεέην ἀγλαΐην ἑπέων ; 

πισσύγγους, 1) φῶρας ἀγναιδέας, ἤ τινα γλούγην, 
φλύων ἀνϑηρῇ σὺν καχοδαιμονίῃ" 

τοῖα :Συρηχοσίοις χαὶ ἔχων χάριν. ὃς δὲ Βοιωτοῦ 
10 ἔκλυεν, Εὐβοίῳ τέρψεται οὐδ᾽ ὀλίγον.“ 

ἃ 57. Πολλῶν οὖν ἑκάστοτε τοιούτων λεγομένων, ἐπεί 
ποτὲ ἑσπέρα χατελάμβανεν ἡμᾶς, ὃ μέν τις ἔλεγε, παῖ, 
λύχνειον, οἱ δὲ λυχνέα, οἱ δὲ λοφνίαν, οὕτω χκαλεῖσϑαι 
φάσχων τὴν ἐκ τοῦ φλοιοῦ λαμπάδα, ὁ δὲ πανὸν, ἄλλος 
δὲ φανὸν, ὁ δὲ λυχνοῦχον, ὁ δὲ λύχνον, καὶ δίμυξον δὲ 

μήτε ἴθ αὐνιιβαὰθ ψουβὰα 0 Ο οὐπὶ Εἴομιογο ΠΙαᾷ. α, 275. μὴ 

δὲ ΡΥΤ,. κουρεῦ Α. κουρεῦο ἄσοΡυ5 Ραπρεῖβ Βαρογηθ ΡΟ εἶ5. Ὁ, 
πούρην ΡΨ. τοῖς Σικελιώταις τοῖς οἷϊ. Β. ὃ ΑΑϊτωλὺς 

ϑΟΒυνοΙρη. οχ Α, πἱ [ΔΠῸ0γ. ὃ οπι. ΡΤ. ΑἸοχαπαν νου βα8. ὁ. Ὁ. 

099 ο. Υ. 1. ᾿“γαϑοχλῆος Ιδσοθ5ιι5 δα ΑπΕΠΟ]ΟΡ. γο]. ὙΠῈΡ. 244, 

ἀγαϑοκλεῖος Ὑ},. ἀγαϑόκλειος Ῥ, γ᾽. 3. ὁμιλεῖν ῬΙ,. ὁμιλεῖ Υ. 

ν᾽, 4. δ᾽ εἰς ἔπος ἄχρον ἰὼν (αβδύθοπιβ. Εἰδυὶ δεῖ οὲ πόσα προγίων, 

ν΄. ὃ. ποτ᾽ ἦν [δ θ5ῖι5. πότην Ὑ1.. δ᾽ ὡνὴρ εὖ Β.πνν ΙΕ, 
δ᾽ ὦ ᾿νηρεῦ Α. δ᾽ ὦ γνηρεῦ Β. δ᾽ ὧν ἡρεῦς ΡΥΙ,. Υ. ὁ. Ὅκη- 

ρείην} δμηρέην ΒΡ. Μ΄. 7. πισούγγους ἢ ΝΥ Θϑδίοπιβ ἴῃ ἘΠ ΟΥ πι 6518ἃ - 

πδοίο Ρν. 09, Πῖρτὶ πισουγάση. φῶρας ἀναιδέας ΝΥ ὁξίοπιβ, φω- 

ρωσαν αἴδεας Α. φωρασε ναιδέας Β,. φωρῶσαν αἰδέας Τὴ. φωρῶσαν ἄει- 

δέας ΨΙ,. ν. 8. φλύων δομννοῖθ, φλοίων ῬΨΤ,. ἀνϑηρῆ 

δΟΒν εἶσ. ἀνθήηρὴ ἃ. ἀϑήρη ΡΥΙ,. Υ. 9. ὃς δὲ Βοιωτοῦ [Δ00}- 
5ἰιια, Ερτὶ ὡς δὲ βοιωτοὶς. Βοιωτοῦ οἰϊαπι Οαδαιθοπι5 οπιοπανογδΐ, 

6099 ἀ. οἱ δὲ λοφνίαν ΒΡΨ, ὃ δὲ λοφνίαν 1. οἱ δοιν οἶρῖι. οάϊεο. 

ἐκ τοῦ φλοιοῦ Δ, ἐκ παφλοιοῦ ΒΡ. ἐκ φλοιοῦ Ψῃ. ἄλλος δὲ 

φανὸν] ἄλλοι δὲ φανὸν Β. καὶ δίμυξον δὲ λύχνον ἕτερος) δίμυξον 



1560 1Ε 

λύχνον ἕτερος, ἄλλος δὲ ἑλάνην, ὁ δέ τις ἑλάνας, τὰς 
λαμπάδας οὕτω φάσχων χαλεῖσϑαι παρὰ τὴν ἕλην" οὕτω 
δ᾽ εἰπεῖν Νεάνϑην ἐν πρώτῃ τῶν περὶ 'ἅτταλον ἱστοριῶν" 
χαὶ ἄλλος ὃ τι δή ποτε, ὡς τάραχον γίνεσϑαι οὐ τὸν τυ- 

ὁ χόντω τῶν ἐπὶ τούτοις ἱστέων παρὰ πάντων λεγομένων. 
“Σειληνὸν μὲν γάρ τις τὸν γλωσσογράφον ἔφασχεν 49η- 
γαίους λέγειν τὰς λαμπάδας φανούς. Τιμαχίδας δὲ ὁ 'Ῥό- 

διος δέλετρον τὸν φανὸν χαλεῖσϑαι, οἷόν φησιν οἱ νυχτε- 
ρευόμενοι τῶν νέων ἔχουσιν, οὗς οὗτοι ἑλάνας καλοῦσιν. 

“Ἱμερίας δὲ γράβιον τὸν φανόν. “Ξέλευκος δὲ οὕτως ἐξη- 
γεῖται ταύτην τὴν λέξιν, 1 ράβιον ἐστὶ τὸ πρίνινον ἢ δρύι- 

γον ξύλον, Ὁπὲρ ἐϑλασμένον καὶ χατεσχισμένον ἐξάπτε- 
σϑαι χαὶ φαίνειν τοῖς ὁδοιποροῦσιν. Θεοδωρίδας γοῦν ὃ 

Συρακόσιος, ἐν Κενταύροις διϑυράμβῳ φησὶ, Πίσσα δ᾽ 
ἀπὸ γραβίων ἔσταζεν.““ μνημονεύει δὲ γραβίων χο κ΄ κα κα 
ἐν Φοινίσσαις. 

"»-- 

φησὶ λύχνον φιλύλλιος Ὁ. ῬΆΠΣΠΠΙ ἐδβεϊπιοπίαπι ἀθρογάϊταπι δχμἰ δ᾽ ἔαπι 
μαι ἀυθιο {πὲ ρ. 700 ἔ, δίμυξον] δίμοξον Β. λύχνον] 

λύχνος ΒΡ, ἄλλος δὲ] ἄλλοι δὲ Β, ἑλάνην] ἐλάνην ΡΥ], 
ἑλάνας ἴ,. ἐλάνας ῬΨ. Ἱγεάνϑην) νεάνϑην ἣν Β., ἐν πρώτῃ τῶν] 

ἐν ὦ τῶν Β. ἑατων Δ. ἕνα τῶν ΡΨῚ.. ἱστοριῶν ΑΒ. ἱστορικῶν ΡΥ͂ΤΩ, 
099 ὁ. παρὰ πάντων Α. Λθοιαΐξ παρὰ. “Σειληνὸν] ϑδουῖθο- 

Ἰναίιν Σιληνὸν. γλωσσογράφον ΒΟΡ. γλωσσοράφον Ψ], ἐνγροιποέᾶθ 

ΟΡ ΠΟΥ ΘΥΙΌΓ. ἑλάνας 1,ν ἐλάνας ΒΥ, ᾿Αμερίας Ὦ.. ἄμερις Β., 
ἀμερὶς ΡΥ. ταύτην τὴν λέξιν οτὰ, Β. πρίνινον)] πρίννινον Β. 

009 ἢν, συραχκόσιος Β. δογιθοναΐαν. Συρακούσιος. ἐν Κενταύ- 

ροις} ἕνεχεν ταύροις Β, Πίσσα δ᾽ ἀπὸ (ἰοσοθαίαν ὑπὸ σοπβθη- 

εἰοίο Επιδέδίῃϊο Ρ. 1071, 17.) γραβίων) τίς σά δ᾽ ἀπογραβίαν Ῥ, 

ἔσταϊζεν] ἔστηζεν Ῥ, Ροβί ἔσταζεν ἰὰ ΒΡΥ δἀάϊξαν οἷον, αυρᾷ 

τοοΐο ἀθ θέιμιν ἴῃ 1... πᾶ το η518 46 υ θυ} 5. ΠΡγαν οἷον ἀπὸ λώμ- 

πάδων αυὰς ἴῃ οοάϊοο Α ἱπνθηία οἰ οϊθπα ο886 υἱᾶάϊε ΠοΡιᾶΘι5 ἴῃ 

Ἀρρθηάϊοθ δὰ Ανβίορμαπ, Ρ. (110). Ροβὲ ἰδέ οἷον ἴῃ ΒΡΥ͂ ρμὶα- 

γἰπιπὶ υϑυβααπι Ἰασαπα ἱπἀϊσαξαν,, ἔπι βοαιπιηέιν Π1ἃ τῆς δ᾽ ἐν τριό- 

δονιεν --οι ἰὼ ἤπο [Ὁ}Π1 Ἰὰσονὶ οὐ 8. Α ἴα βου ρέιβ ἰο Ιοοιι5 

ϑυραμβὼω φησιν. πισ 

σα δ᾽ ἀπο γραβίον ἐσ 

ζεν οἷον ἀπ 

παδὼν μν 

γραβίων κο 

αουιπὶ παρ ζαὰ 80 ϑ'ομτνοΙρμαθαβουο δυθικαιο δὲ οἷον ἀπὸ 

λαμπάδων, μιηπονεύει δὲ γραβίων καὶ “τράεττις ---, ῬοΒβὲ Π1ἃ γραβίων 
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58. Ὅτι δὲ λυχνοῦχοι οἱ νῦν χαλούμενοι φανοὶ ὠνο- 
μάζοντο ᾿““ριστοφάνης ἐν «Αϊολοσίχωνε παρίστησι 

Καὶ διαστίλβονθ'᾽ ὁρῶμεν 
ὥσπερ ἐν καινῷ λυχνούχῳ 
πάντα τῆς ἐξωμίδος. 

ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ Γυιόβῳ προειπὼν λυχνοῦχον »»Οοἴμοι χα- 
κοδαίμων, (φησὶ) λυχνοῦχος ἡμῖν βύρσα: εἶτ᾽ ἐπιφέρει 
χαὶ πῶς επιρρασας τὸν λυχνοῦχον οἴχεται εἶτ᾽ ἐπιφέρει 
χαὶ ἔλαϑες. ἐν δὲ τοῖς Δραμασι καὶ λυχνίδιον αὐτὸν χα- 

λεῖ διὰ τούτων 
Δλλ᾽ ὥσπερ λύχνος 

ὁμοιότατα χαϑεύδετ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. 
Πλάτων δ᾽ ἐν Νυχτὶ μακρᾷ 

ἽἝξουσιν οἱ πομπεῖς λυχνούχους δηλαδή. 
Φερεχράτης Δουλοδιδιισχάλῳ 

ἼἽνυσόν ποτ᾽ ἐξελϑῶν, σχύτος γὰρ γίγνεται, 
χαὶ τὸν λυχνοῦχον ἔχφερ᾽ ἐνθεὶς τὸν λύχνον. 

"ἄλεξις δ᾽ εν κηρυττομένῳ 
Ὥστ᾽ ἐξελὼν ἐκ τοῦ λυχνούχου τὸν λύχνον, 

μιχροῦ καταχαύσας ἔλαϑ'᾽ ἑαυτὸν, ὑπὸ μάλης 

τῇ γαστρὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος προσαγα) ὦν. 

χο ἴῃ Α ρμογρίίυν [Ὁ]10 ὙΕΓΒῸ ἐν φοινίσσαις ὅτι δὲ λυχνοῦχοι οἱ νῦν 
καλούμενοι φάνοι ὠνομάζοντο. ., . φανῆς ἐν .ς « λοσι « ««.« πες «οὖς 

σιν χα... στιλ . ον ϑόρω ὁμοίως πὲρ ἐν πένω λυχνούχω πᾶνε. «.σ 

ἐξωμιδος. "Αριστοφώνης ἐν “ϊολοσίχωνγε παρίστησι ϑομνν εἰ σΠδοιι- 
Β6γὶ δηιθηάαίίο οϑὲ σοι ραΓαπεῖ5. ΡΟ] Ν, 110. ἐν δὲ τῷ ᾿Ἄριοστο- 

φάνους Αϊολοσίκωνν ,,ἸΚαὶ διαστίλβονϑ᾽ ὁρῶμεν. ὥσπερ ἐν κενῷ (καινῷ 

δα πα 5ῖτι5. δὲ ἃ}11}) λυχνούχῳ πάντω τῆς ἐξωμίδος.“" Ἱνιόβῳ ϑοθνν οἴ σ}. 

γνιουὼ Α. ἐν δὲ τοῖς ρ΄. σ΄, Α, ἐν δὲ τοῖς Ζ“ράμασι δον οἴ 5} 
Οχ Ρο πος Χ, 119. σαφέστερον δὲ ἐν τοῖς ᾿“Πριστοφόνους Ζρόμασιν ἢ 

ΤΜεόβῳ ,᾿ Αλλ᾽ ὥσπερ λύχνος ὁμοιότατα κἀϑευδ᾽ ἐπὶ τοὺ λυχνιδίου.“" 

λυχνίδιον ΒΟΠνν οἰ ρ ἢ. λυχνίδων Δ. ὥσπερ λύχνος ῬΌΠΧ. ὥσπερ ὃ λύ- 

χνος Δ. φερεκράτης" τὸν λυχνοῦχον ἔχφερ᾽ ἐνϑεὶς λύχνον Ὁ, 

σχύτος δομννοῖση. 1π Α πρωτὸς 6586 νἱᾶοθαίΐαιν ἐν] θὰ5. ΡΥ ΟΣ θι15. 11{- 
ἐδ} 5 δνδπιαϊβ, ἔχφερ᾽ ἐνθεὶς Ὁ. ἐχφαν. . νϑεις Δ, "Ἄλεξις 

ἢ εν) 1 είογαθ ἐν οναμϊήδο. ΑΙοχιἄϊα ν. 1, ἐξελὼν ἐκ τοῦ λυ- 

χνούχου τὸν ΕἸ πηϑίοπι5 δὰ ΛΔοδάᾶγπ, νυ. 903. ἐξελὼ» τοῦ λύχνου τὸν 

χαντὸον Α Ἰιζίογὶβ χάντον θυ δηΪ 5. Υ. 2. ἐλαϑ᾽ ἑαυτὸν ΕἸη}9- 

Ἰεῖυ5. ἐλαϑὲν θ᾽ αὐτὸν Δ. 
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ἐνμηλὴης δ᾽ ἐν ΣΣφαττομένῳ .. . εἰπὼν ἡγουμενὴν 1 «Ὁ Ὁ 
οὐϑ'. ἰδων᾽ -Ν »ὐνν.)}}. ο μδ δι φίδι, τα τοερ ποι φι. .- 

699 της δ᾽ ἐν Τριόδοντι ἢ “Ῥωποπώλῃ προειπὼν ,,“αβὲ τριό- 
Εδοντα καὶ λυχνοῦχον“ ἐπιφέρειν 

᾿Εγὼ δὲ δεξιᾷ γε τόνδ᾽ ἔχω τινὰ, 
σιδηρότευχτον ἐναλίων ϑηρῶν βέλος: 
χερατίνου τε φωσφόρου λύχνου σέλας. 

"Ἄλεξις Μιίδωνι 

700 Ὃ πρῶτος εὑρὼν μετὰ λυχνούχου περιπατεῖν 
τῆς νυχτὸς ἣν τις κηδεμὼν τῶν δακτύλων. 

59. Εν δὲ Θεοφορήτῳ ὃ αὐτὸς " Ἅλεξις 

Οἷμαὶ χὰ ἐπιτιμᾶν τῶν ἀπαντώντων τινὰς 
ἡμῖν, ὅτι τηνικαῦτα μεϑύων “περιπατῶ. 
ποῖος γάρ ἔστι φανὸς; ω πρὸς τῶν ϑεῶν, 

τοιοῦτος οἷος ὃ γλυκύτατος ἥλιος; 

᾿Αναξανδρίδης δ᾽ ἐν Ὕβρει 
Οὔχουν λαβὼν τὸν φανὸν ἅψεις μοι λύχνον: , 

δ ἄλλοι δ᾽ ἔφασχον φανὸν λέγεσϑαι τὴν λαμπάδα, οἱ δὲ 
τὴν ἔχ τινων ξύλων τετμημένων δέσμην. Μένανδρος ᾿Δνε- 
ψμιεοῖς 

ὋὉ φανός ἐστι μεστὸς ὕδατος οὑτοσί" 

δεῖ τ᾿ οὐχὶ σείειν, ἀλλ᾽ ἀποσείειν αὐτόϑεν. 
Νικόστρατος ἐν Πατριώταις 

Ὃ χάπηλος γὰρ οὐκ τῶν γειτόνων, 

ἐν Σφαττομένῳ δομννοῖρἢ. ἐν οφαττομεένῳ Ἀ. φι .«.. της] Φιλιπ- 

πίδης ΔίοΙποΚῖα5. Οοπηπηοπέδέξ, πιο ] ]ὰπ. 1. Ὁ. 30. οοπιρᾶταίο ῬΠΟΕΙΙ 

Ἰοχίοο Ρ. 238, ὃ. Τυχνοῦ ον: τὸν χκεράτινον φανὸν, ἀπὸ τοῦ λύχνον 
ἐν αὐτῷ περιέχεσθαι. φανὸς δὲ ἡ ἐκ ξύλων λαμπάς" Φιλιππίδης. 

τῆς Δ, τῆς ΒΡΥΠ,. Υ͂. 2, ἐναλίων] ἐν λίων Β. βέλος (αβδιθοπυϑ. 
ΤαθνῚ μέλος. 

700 ἃ. ΑἸοχιάϊα οχ ΜΙ} ἄοπο υϑῦϑιι5 δέξι 1  Εὐ α5εδ εΠἴτπι5 Ρ. 1571,10. 
ὃ αὐτὸς ᾿Αλεξις] ᾿Αλεξις οπι. Β. Οἷμαί γ᾽ ἰασοθβίαθ ». 308. [.6- 

δοθδειν οἶμαι γὰρ. ἁπαντώντων (510) ΒΥ. ἁπάντων Ρ, τινας 
ὁπ, Β. δ᾽ ἐν οπι, Β. Ἴγβρει Οὔκουν ογβοηιι5, ὑβρίου κοβυ 
(τύβυ Β) ΕΡΥΨΤΠ,. Ὕβρει οἰαπι Οαβαιθοηιδ Θπιοηδαθαί, ἅψεις 

ΑΒΡ. ἅψοις ΥἹ,. 

700 Ρ. τετιμημένων») τετιμημένων ΒΡ. ῆένανδρος] Ῥ, 24, 

ἀνεψιοῖς ῬΥ΄,, ἀνεψιὸς ΑΒ. ἀλλ᾽ ἀποσείειν αὐτόϑεν Βοπείοίι5. 

11 γῚ ἀλλὰ ποδιεῖν αὐτὸν». ἐν Πατριώταις) ἐν οὔν. Β., Νίςοο- 

ΒίγΔ 1 γνΟ 5115. οηϊ. Ὁ. 
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ἄν τ᾽ οἶνον ἄν τὲ φανὸν ἀποδῶταί τινι 
ἂν τ᾽ ὄξος, ἀπέπεμψ᾽ ὃ κατάρατος δοὺς ὕδωρ. 

ο Φιλιππίδης ΣΣυμπλεούσαις 
ἐν, φανὸς ἡμῖν οὐχ ἔφαινεν οὐδὲ ἕν, 
Β. ἔπειτα φυσᾶν δυστυχὴς οὐχ ἠδύνω ; 

60. Φερέχράτης δ᾽ ἐν Κραπατάλοις τὴν νῦν Αννίο 
χαλουμένην λύχνειον κέκληκε διὰ τούτων 

Τίς τῶν “λυχνείων ἢ ᾿ργασία: 781. Τυρρηνυπή. 
ποιχίλαι γὰρ ἤσαν αἱ παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς ἐργασίαι, φι- 
λοτέχνων ὄντων τῶν Τυρρηνῶν. ᾿“᾿ριστοφάνης δ᾽ ἹἹππεῦσι 

Τῶν δ᾽ ἀκοντίων 
συνδοῦντες ὀρϑὰ τρία λυχνείῳ χρώμεϑα.. 

Δίφιλος δ᾽ ἐν ᾿“Ιγνοίᾳ 
ὰ “ἅψαντες λύχνον 

λυχνεῖον ἐζητοῦμεν. 

Εὐφορίων δ᾽ ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασι Διονύσιόν φησι τὸν 
ψεώτερον “Σικελίας τύραννον Ταραντίνοις εἰς τὸ πρυτα- 
γεῖον ἀναϑεῖναι λυχνεῖον δυνάμενον καίειν τοσούτους λύ- 
χνοὺς ὅσος ὁ τῶν ἡμερῶν ἐστιν ἀριϑιμὸς εἰς τὸν ἐνιαυτόν. 
Ἕρμιππος δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν ᾿Ιάμβοις τὸ στρατιωτικὸν 
λυχνεῖον σύνϑετον οὕτως ὀνομάζει. ἐν δὲ Φορμοφύροις 
δράματι ,.Τῇῆδ᾽ ἐξιόντι δεξιᾷ, ὦ λυχνίδιον.““ πανὸς δ᾽ ὀνο- 
μάζεται τὸ διακεχομμένον ξύλον χαὶ συνδεδεμένον " τούτῳ 

ὁ δ᾽ ἐχρῶντο λαμπάδι. Μένανδρος ᾿Δγεψιοῖς 
Εἰσιὼν 

Ψ. 2. ἄν τε φανὸν Β οὑπὶ Βομννοῖρη. ἄν στέφανον ἈΡ, ἄν τ᾽ ἔλαιον Ὑ1,, 
Ψ. 3. ἀπέπεμψ᾽ ΨΙ,. ἀπέπεμψεν ΑΒΡ. 

700 ο. φυσᾶν 1, οἱ Ἐππίαί 8 ν. 1571, 13, φυσσῶν Ο. φήσας 

ΡΥΙ.. δ᾽ ἐν οπι. Β. Κραπατάλοις ϑονθοραία" Κραπατάλ- 

λοις. λυχνίαν ῬΥΙ͂, οὐ Ἐππίαίβ Ρ. 1071, 19. λυχνείαν ΑΒ. 

λύχνειον] λυχνίον Ο οὲ ἘπιΒίΔΈ 118. λυχνείων λυχνίων ΒΡ, 

᾿Αριστοφάνης] 51. δἔίαμι Ἐπιδίδεμτι5. Ἀθοίο ῬΟΓΒΟπὶ5. ᾿ντεφά-- 
γῆς ΟΟΡΓΙΡΘΓΟ νἱἀ ρίαν. Ῥνυοχίπιιμι δ᾽ οπι, ΚΒ, λυχνείῳ Ψ],. λυ- 

χνίῳ ΑΒΟῸΡ δὲ Ἐπρίδιῃι. δ᾽ ἐν ὁπ. Β. 

700 ἀ. Εὐφορίων] ῬΧΖΟιὶ δ᾽ ον. 8. Σικελίας τύραννον 

ον, Β. εἰς τὸ Β. ἐς τὸ ΡΥ]... κωμῳδιοποιὸς Δ, κωμῳδοποιὸς 

ῬΨΥΙ.. σύνϑετον] σύνδετον ΟΠ ΟΙΘΠ. δ᾽ ἐξιόντι] τῇ δε- 

ξιότητι Ῥ. 

700 ο6. ““Πηένανδρος] Ρ. 20. ΒΙΡΉΠῚ γοῦθα δἰέα!ε Ἐπιβέδε 5 
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πανὸν, λύχνον, λυχνοῦχον, ὃ ὃ τι πάρεστι φῶς 

μόνον, πολὺ ποιεῖ. 

Δίφιλος -“Στρατιώτῃ » “λλ᾽ ὃ πανὸς ὕδατός ἔστι μεστός “ 

πρότερος δὲ τούτων Αἰσχύλος ἐν ᾿ΑΙγαμέμνονε μέμνηται 
τοὺ πανοῦ- 

ἐν ἴωνι" ἔλει 

προημῶν Χ , 
χον οὗ μγνὴ 
εν εἰσοιχισ 
ὃ δὲ ξυλο 

ὡς ἐβαδι 
μετὰ χερσιν 

δὲ τῶν ἄλλων 
ἕμένον ἕν 

δεοι κατὰ 

ὅπερ ετι ᾿ 

"κ " κ ᾿ 

ΘΊ. «Ξυλολυχνούχου δὲ μέμνηται "Ζλεξις" χαὶ τάχα 
τούτῳ ὅμοιόν ἐστι τὸ παρὰ Θεοπόμπῳ ὀβελισχολύχνιον. 

{ Φιλύλλιος δὲ τὰς λαμπάδας δᾷδας καλεῖ. οὐ παλαιὸν δ᾽ 

εὕρημα λύχνος" φλογὶ δ᾽ οἱ παλαιοὶ τῆς τε δᾳδὸς χαὶ 

Ρ- 157], 20. ἐν ᾿Αγαμέμνονι] Ὑ. 284. Ῥοτβ, υδὲ ΠΡΡῚ φανόν. 
Ροβέ μέμνηται ἵπ Ῥ οοἴο οἰγοϊξον υθύβαθσμι Ἰᾶοι πᾶ 68. 

τοῦ πανοῦ (του πανουν Α. τοῦ πάνου 1.) δᾷά, ΑἸ,, οπι. ΡΥ, ἴῃ Α ἴὰ 

[0110 τϑοίο ἀθ ροβίθυϊου 5 οοἸ απηπᾶθ ἱπιεῖο Ροβέὲ τοῦ πάνου βΒθααυπίαγ 

ἃ ἐν ἴωνι --- ὃ δὲ ξυλο δὲ ἴῃ [Ὁ]10 οοἄθηι νοῦβὸ ἂρ ρυΐουβ οο- 

Ἰαπηπᾶθ ΒΡ. ΟΓΘ Ρᾶγίο δυροιβαπε ὡς ἐβαδι --- ὅπερ ετε. τὰ πὶ 5βοηαϊ: 

{ιν Ἰαοιιπα ἀβαὰθ δα ἥποπι οοἰπαπιπὰθ Ρογεϊποβ, απὰθ ἰπ ΒΒ}, οχ 

δρίτοπιθ χρεία δέ ὑϑυ}]85 Ξυλολυχνούχου --- Φρύνιχός φησι. 

τὸ παρὰ ΒΟ δὲ ορίτοπιθ ἨθβομοΙ, τῷ παρὰ Ψ].. Θεοπόμπῳ] 

ϑεοπόμπου Β, ὀβελισκολύχνιον ΟαΒΔᾺ  Οη 5. Θχ Θρίξοπιθ υἱὲ αἷέ; 

ἴπ αυἃ ὀβελισκόλυχνον ᾿πνοηΐδδο υἱάθίιγ ας 658 ἴῃ ΒΟ, ὀβελισκόλυχνος 

ΨΠ. Ρολπχ Χ, 118, ὀβελισκολύχνιον εἴρηται ὑπὸ Θεοπόμπου τοῦ κω- 
μικοῦ ἐν Εἰργ»ὴ 

μὰς δ᾽ ἀπαλλαχϑέγτας ἐν ἀγαϑαὶς τύχαις 

ὀβελισκολυχνίου καὶ ξιφομαχαίρας πικρᾶς. 

700 ζ, οὗ παλαιοὶ] οἱ πολλοὶ Β. 
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τῶν ἄλλων ξύλων ἐχρῶντο. ,,Κοιμίσαει λύχνον" Φφρύνιχός 
φησι 

χ χ Χ χ Ὰ Ρ χ' χ κ 

κ χ κ΄ σὼ καὶ ϑρυαλλίδ᾽, ἣν δέῃ. 
καὶ Πλάτων ἐν Νυχτὶ μαχρᾷ ,,Ενταῦϑ'᾽ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν 
κροτάφων ἕξει λύχνον δίμυξον.““ μνημονεύει τοῦ διμύξου 
λύχνου καὶ Μεταγένης ἐν Φιλοϑύτῃ καὶ Φιλωνίδης ἐν 

701 Κοϑόρνοις. Κλείταρχος δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις λοφνίδα φησὶ 
χαλεῖν Ῥοδίους τὴν ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ἀμπέλου λαμπάδα. 
“Ὅμηρος δὲ τὰς λαμπάδας δετὰς ὀνομάζει 

Κειόμεναί τε δεταὶ, τάς τὲ τρεῖ ἐσσύμενός περ. 
ἑλάνη δὲ ἡ λαμπὰς καλεῖται, ὡς ᾿ΑἸμερίας φησί. Νίχαν- 
ὄρος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἑλάνην. τὴν τῶν χαλάμων δέσμην. 
λύχνα δὲ οὐδετέρως εἴρηχεν Ηρόδοτος ἐν δευτέρᾳ ἱστο- 
ριῶν. λυχνοκαυτίαν δὲ ἣν οἱ πολλοὶ λέγουσι, λυχναψίαν 

ν Κηφισόδωρος ἐν “ὙἹ. 
Καὶ ὁ Κύνουλχκος ἀεί ποτε τῷ Οὐλπιανῷ ἀντικορυσσό- 

μενος ἔφη, Εμοὶ δὲ, παῖ δωρόδειπνε, ἀσσαρίου χανδήλας 

ξύλων Τ,. λύχνων Ψ. φρύνιχος ΒΟ, κλείταρχος 7... ῬΟΠχ ΨΗ, 178, 
ΔῸ δομνν οῖσῃ. ἱπαϊ!οαΐα8, χαὶ τὸ κατασβέσαι τὸν λύχνον ὃ νῦν χοιμίσαν 

καὶ καταχοιμίσαν λέγουσι. Φρύνιχος δ᾽ εἴρηκεν ἐν Πῖονοτρύπῳ 

Ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν τὸν λύχνον καταχοιμίσῃ.- 

Ῥοϑὲ φησι ἴῃ Χ' ἐνῆν νϑύϑαθπὶ ἰδοιπᾶ 65, ἱπ Θρι(οπ Βα ΠΕ 

γίχανδρος δ᾽ ὃ χολοφώνιος ἐλάνην φησὶ ---. σω καὶ --- δέη ἃσ068- 

Βούὰπε οχ Α. ὰ5 ῬΒΠΨΠΠ Ὑθῦβιι5. ΓΘ] 1 ὰ8. 6556. ΤΘοίθ οοπῃίθοϊξ 

ΟΠ ν οἾσ ἢ. οχ δορὶ ἐοπιὰθ νου ]5 8) Ρ. 099 ἃ. Δρροβίεῖβ δέ ΡΟ ΠοΘ 

ΨΙΕ, 103. λύχνου δὲ διμύξου τῶν κωμῳ δῶν Φιλύλλιος μνημονεύει. ἴδοι. 

πᾶπι ἰἰὰ οχρίον!ε Ῥουβοηιβ ἴῃ Λάνοιβαν, Ρ. 140, δίμυξον δὲ λύχνον 

εἴρηκε Φιλύλλιος 
Καὶ λύχνον δίμυξον οἴσω καὶ ϑρυαλλίδ᾽, ἣν δέῃ. 

ἣν δέη} ην δενί Ἀ. ἐπ᾿ ἄκρων] ἐτ᾽ (510) ἄκρων Β. ἕξει} 

ἥξει Ῥ. τοῦ διμύξου καὶ μεταγένης φιλοϑύτῃ καὶ φιλωνίδης κοϑόρ- 

γοις ἢ), “ΔΙεταγένης ---- Φιλωνίδης) Το αχ Ν, 118. 

701 ἃ. ταῖς Τλώσσαις) ταῖς οπι, Β. λοφνίδα ΜΠ. λοφίδα 

ΑΒΡ. τῆς ἀμπέλου) καὶ ἀμπέλου 1, νἰεῖο ἐγροιπρέϊοο. Ὅμη- 

ρος} Πιὰά, λ, δῦ. ρ, 063. τρεέ τρεῖς ἢ. ὀνομάζεν ῬῚς 

ὀνομάζειν Υ. ἑλάνη ῬΎΤ,, ἐλάνη Β. ἑλάνην)] ἐλάνην Ὁ. 
ἐν δευτέρᾳ) (ἂρ. 62. 159. 

701 Ὁ. ὙΣ δοῦν εἰσιν, ὑεῦ ΔΒ, ὑγιεῖ ῬΥ͂Τ΄,. ἔφη οπι, Β, 
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πρίω; ἵνα χάγὼ χατὰ τὸν χαλὸν ᾿4γάϑωγα ἀναφωνήσω 
τάδε τὰ τοῦ ἡδίστου ᾿ΑΙριστοφάνους. 

᾿Εχφέρετε πεύχας, χατ᾽ ᾿4γάϑωνα, φωσφύρους. 
χαὶ ταῦτ᾽ εἰπὼν 

Οὐρὰν ὑπίλας ὑπὸ λεοντόπουν βάσιν 
ὑπεξῆλθε τοῦ συμποσίου ὑπνηλὸς κάρτα γενόμενος. 

72. Τῶν δὲ πολλῶν τὸ ἰὴ παιὼν ἐπιρϑεγγομένων, ὃ 
[ Ποντιανὸς ἔφη, Τὸ ἰὴ παιὼν, ἄνδρες φίλοι, μωϑεῖν βού- 

λομαι εἴτε παροιμία ἐστὶν εἴτε ἐφύμνιον εἴτε τι ἄλλο. πρὸς. 

ὧν ὃ Δημόκριτος. ἕξ » “Κλέαρχος ὁ “Σολεὺς, οὐδενὸς ὧν 

δεύτερος τῶν τοῦ σοφοῦ ᾿“Ἡριστοτέλους μαϑητῶν, ἐν τῷ 

προτέρῳ περὶ παροιμιῶν τὴν «““ητώ φησιν ἐκ Χαλκίδος 
- γ9 ᾿ ΕῚ ,. 3 ν 2 ’, " 

τῆς 1Πυβοίας αναχομίζουσαν εἰς Δελφοὺς «Απολλωνὰα καὰ 
ν Ἁ -" ΄ [2 

Ἄρτεμιν γενέσϑαι παρὰ τὸ τοὺ χληϑέντος ]Πύϑωνος σπη-- 
Η͂ ΄,ὕ - 7 ἘΠ’. 2 Ἁ «ς ι 

λαιον. καὶ φερομένου τοῦ Π]ύϑωνος ἐπ αὐτοὺς ἡ «“Ἰητὼ 

τῶν παίδων τὸν ἕτερον ἐν ταῖς ἀγχάλαις ἔχουσα προσβᾶσα 
-“ Ν τ - β ,΄ δ ῖς -Ἡ ᾿ ἘΝ - 

τῷ λίϑῳ τῷ γυν ἔτι χειμένῳ ὑπὸ τῷ ποδὶ τῆς χαλκῆς 
"Ὁ [4] - ΄, .« 

εἰργασμένης “Τ]ητοῦς, ὁ τῆς τότε πράξεως μίμημα γενόμε- 
ΟΣ ΩΣ ν ; , τ - 

γον ἀνάχειται παρὰ τὴν πλάτανον ἐν Δελφοῖς, εἶπεν, ἴξ 
- - 8 - ᾽, " 2 

παῖ. τυχεῖν δὲ τόξα μετὰ γεῖρας ἔχοντα τὸν ᾿ΑἸπόλλωνα. 
ἃν -- Ἃ ς ΡΥ] ., - - 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν. ὡς ἂν εἴποι τις, ἄφιε παῖ καὶ βάλε παῖ. 
Ἷ , - ᾿ ὦ - 5. 

διόπερ ἀπὸ τούτου λεχϑῆναί φασι τὸ ἵε παῖ καὶ ἵε παιών. 

ἔνιοι δὲ παρεγκλίγοντές τε τὴν λέξιν καὶ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς 
ΡΥ , , ΄ “δ ΠῚ 

ἀλεξητήριόν τινα παροιμίαν λέγουσιν, ἰὴ παιὼν, καὶ οὐχὲ 

τάδε τὰ τοῦ Τ,. τάδε τοῦ ΡΥ. Οὐρὰν] ἘαγΙρ 185. ὁχ Οοάϊροάθ 
γΘΓΒ115 ἃρυὰ Δοϊίαηαπι Ν. Α, ΧΙ, 7. εἐ Εοιδπαπι ν. ἱὙπείλλεν 
Ρ. 978: ὑπίλας ϑομννοῖρῃ. ὑπήλασ᾽ Ὑ].. ὑπήκας Ρ. ὑπίλασ᾽ ἀθ 
ΒΡ προ ἀϊχοταΐ ιρρ᾽ 4685, τοῦ συμποσίου ΑΒ. ἐκ συμποσίου 

ΡΥ. πολλῶν τὸ ᾿ὴ} πολλῶν τὸ ἵη Δ. 

701 ς. τὸ ἐὴ παιὼν (ἵἴη παιὼν Ἀ. ἱήπαιων 18. ἰὴ παιὰν 1.) ἄνδρες --- 

ὅ Ζ)ημόκριτος ἔφη αἀά. ΑΒ]. οι. ΡΥ. ἐν πρώτῳ παροιμιῶν Β., 
τ 

701 ἃ. τῷ νῦν ΡΠ... τῷ οπι. Υ. μίμημα] μίμησις ἀϊοϊξαν πὶ 

ΘΡ᾿ (ΟΠ) 6. παρὰ τὴν Ἀ. περὶ τὴν ΟΡΥ͂Π,. ἵε πα) ἔε πῶ Ῥ. 

βάλε ΑΒΟ, βάλλε ΡΥῚ,, ἵε παῖ οἱ ἵε παίων (ϑῖο : ποι παεὼν) 

Ὁ, ἔε πα οἱ ἴε παιὼν ΡΥ]. δεινοῖς -- οὐχὶ ἵε παῖ οἢ)». Ῥ οὔπὶ 

Ιασαπᾶθ ἱπάϊοῖο, τινα ὁπι, Β. λέγουσιν ἃ. φασὶν ΒΟΥ. 
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ς ἴε παῖ. πολλοὶ δὲ χαὶ ἐπὶ τοῖς τέλος ἔχουσιν ἐπιφϑεγγό- 

μένοι οἱ μὲν ἐν παροιμίῳ φασὶν οὕτως τοῦτο δὴ τὸ λεγό- 
μενον ἰὴ παιὼν, διὰ δὲ τὸ λίαν ἡμῖν εἶναι σύνηϑες λαν- 

ϑάνον ὃν παροιμία, οἱ δέ τι τοιοῦτον λέγοντες οὐχ ὡς 

παροιμίαν. τὸ δὲ ὑφ᾽ Ἡραχλείδου τοῦ Ποντικοῦ λεχϑὲν 
φανερῶς πέπλασται" ἐπὶ σπονδαῖς τοῦτο πρῶτον εἰς τρὶς 
εἰπεῖν τὸν ϑεὸν οὕτως, ἰὴ παιὰν, ἰὴ παιών. ἐκ ταύτης 
γὰρ τῆς πίστεως τὸ τρίμετρον καλούμενον ἀνατίϑησι τῷ 

᾿ ϑεῷ β φάσκων τοῦ ϑεοῦ τοῦϑ᾽ ἑκάτερον εἰναι τῶν ΡΟ" 

ὅτι μαχρῶν μὲν τῶν πρώτων δύο συλλαβῶν λεγομένων ἐ) 
παιὰν ἡρῷον γίνεται, βραχέως δὲ λεχϑεισῶν ἰαμβεῖον" διὰ 

δὲ τοῦτο δῆλον ὅτι χαὶ τὸν ἴαμβον. ἀναϑετέον αὐτῷ. 
βραχειῶν γοῦν γινομένων, εἰ δύο τὰς ἁπασῶν τελευταίας 

συλλαβὰς εἰς μαχρὰν ποιήσει τις, ὁ ἹἹππώναχτος ἴαμβος 
ἔσται. 

603. Μετὰ ταῦτ᾽ ἤδη μελλόντων καὶ ἡμῶν ἀνίστα- 
σϑαι ἐπεισῆλϑον παῖδες φέροντες ὃ μέν τις υγμιοεήοιν, 

ὁ δὲ Χ χ χκ " ᾿ κ κ 

χ " κ χ χ χ Χ Ε κ 

701 6. ἰὴ παιὼν Ὁ. ἵἴη παιὼν Ψ]ν τοῖς τέλος] τοῦ τέλους Ῥ. 

ἐπιφϑεγγόμενοι οἱ μὲν ἐν παροιμίᾳ φασὶν οὕτως τοῦτο δὴ (οὕτως 

τοὶς τὸ δὴ Β. οὕτως τοῖς τοδὲ Ρ.) τὸ λεγύμενον ἰὴ παιὼν (ἐήπαιων ΒΒ), 
διὰ δὲ τὸ (διὰ καὶ τὸ Β. διὰ τὸ Ρ.) λίαν ἡμῖν εἶναι σύνηϑες λανϑάνο- 

εἰν (ἐν αἀα, ΒΡ) παροιμία (λανϑάνον ὃν παροιμίᾳ ϑοίννεῖ5}.) ΑΒΡ. 

ἐπιφϑεγγόμενον ἐν παροιμίᾳ ὡς ἰοὺχ ἁπλῶς ἐφόμνιον φαοὶν οὕτως τὸ 

δήου λελόμενον (φασὶν τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον 1.) ἵἴη (ἐὴ 1.) παιών, διὰ 
δὲ τὸ λίαν ἡμῖν εἶναι σύνηθες λανϑάνειν ὃν παροιμία Ψ].. αὰδλ οΧ 

δρ᾿ ἔοπιο ἱπέογροϊαία βιπέ, ἀθ οαΐι5. βουϊρίασα νἱάθ ἃπποξαξίοπρθηι. 

δέ τι τοιοῦτον Ἀ. δὲ τὸ τοιοῦτον ΡΥ... πέπλασται) πέπλῃη-- 

σταν Ἐ. ἐπὶ] ἐπεὶ Β. τοῦτο] τοῦτον (. ϊὴ παιὰν, ἰὴ 

παιὼγ] ἵη παιὰν ἴε (ἴε 6) παιὼν ΒΟ. ἔη παιὰν ἴη παιὼν Ρ, δὰ ᾳ4πδλο 

πῃ ΠπιδΥρῖπο ἴη παιὰν μοδὲ παεὼν δαάϊξιιν, ἵη παίων ἕη παιάν Ψ,, ἰὴ 

παίων ἵη παιὰν 1,. ἂἀᾷ συὰο ὁχ Α ἰθὺ βοϊὰπι ποίαξαγ ᾿γο 59. ΘῈΠὶ 

οΓάϊπο παιὰν δὲ παιὼν ῬγΆΘΟ 6. 

701 ἢ ἐὴ παιὰν] ἕη παιὰν ΑΒΌ, ἕη (ἴη Ρὴ) παιὼν ΡΥΨΤ,, βρω- 

χέως Ο, βραχέων ΡΥΨΤΙ,. ἰαμβεῖον ῬΥῚ,. Ἰαμβίον Ἀ. ἰαμβίων Β. 

βοαχειῶν] βαχχείων Ῥ. γοῦν Ο. γὰρ ΡΥ. ἁπασῶν} ἁπιίν- 

«των Ῥ. Ῥοβὲ ὃ δὲ ἴὰι ΒΥ ἀποταπι, τπ Ῥ᾽ πούεπὶ γογβιαηι [ὰ-- 

οὐπὰ 6δξ: ἐπ θαι ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δρύώματι ---. Θυδλς ἱπ 
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ἔϑος δὲ ἦν ἀναστῶσι τοῦ δείπνου καὶ σπείσασε τὸ λοιπὸν 
τοῦ ἀχράτου τῷ διδόντι παιδὶ ἐχπιεῖν διδόναι. 

702 Ὅτι παιᾶνα εἰς “Ὑγίειαν ἐποίησε τόνδε ᾿«ρίφρων ὃ 

“ιχυώνιος 

“Ὑγίεια, πρεσβίστα μαχάρων, μετὰ σεῦ ναίοιμε τὸ 

λειπόμενον 

βιοτᾶς, σὺ δέ μοι πρόφρων σύνοιχος εἴης. 
εἰ γάρ τις ἢ πλούτου χάρις ἢ τεχέων, 
ἢ τᾶς ἰσοδαίμονος ἀνθρώποις βασιληίΐδος ἀρχᾶς ἢ 

πόϑων, 
«. Λ , , 

5 οὖς χρυφίοις ᾿“Ιφροδίτας ἄρκυσιν ϑηρεύομεν, 

Ῥοβὲ ὃ δὲ βουρία ἤχογαηέ ὑβϑῆπθ δά 1Πὰ οἴδασιν .. πατρος Ἰοδὶ 

πϑαιθὰπέ ῥγορίον ὀχίοπιᾶπη {ὉΠ ρᾶγέοπι Ἰᾶσοῖᾶπι οὖ ΘΧΘΒδΠ)ν 

εἶϑὶ φυοά νϑυῦθὰ ἔϑος δὲ ἦν ἀναστᾶσι εἰ τᾶς εἰσοδαίμονος ἴῃ μᾶθᾶ- 
πἰβ ὑοῦβα 4, δάϊις αἰρποβοὶ ροββαμέ, ἔϑος δὲ ἦν ἀϑῆηι6 δὰ 

Ῥᾶθδηΐβ γογϑαηιὶ τξϊπιιιηι ΘΧ ΘΡῚΓΟΠῚΘ » ἴη ᾳυὰ ὅτε ἔϑος ἦν 80γῖ- 

Ῥέαπι, ᾿πβουπογιπε 1, Απίρ ὅτι ἔϑος ἦν ἴῃ Ὁ 1Π]δία βυηέ ὅτι ἐν τῷ 
ῳ , 

βυρσηναίων (οοΥΓ. συρβηναίων) χορῷ ἕκαστον τὸ δοχοῦν ἑαυτῷ κατᾷσαν 

δὲ προσέχοντα οὐδὲν τῷ προχαϑημένῳ καὶ διδάσκοντι τὸν χορόν, ΘΧ Ρ. 

ΟΘΖ ἢ, ροιίἃ. 

702 ἃ. ὅτι παιᾶνα (). ὅτε ὁπι. Ὑ]., ΑὐἹΡΉΓοπἶ5 ρᾶθᾶπ οαπὶ 
ἐπι) ΘΠ ΟΡ βου ρίαιναθ αἰνουβίξαξο. ᾿ποἰδ5. δϑὲ Ἰαρίἀϊ ρυορο Αἰπ6- 

μὰ5 Γορουο, πππο ()556}}185. ἀϑϑουύναΐο, 4υθπὶ ρΡοϑὲ 1. Μ, (ἀδϑαθυῖπι 

ἐνδοίανε ΒΟΘΟΚ 5 πὰ ΟΟΥρΟΓΘ ἰπβογρέϊομιηιν νο]. 1, Ρ. 477. 478. 
Τηϊεια πὶ ΘαΓΠΙΐπἷ8. ἀϑαᾷιθ δὰ βιοτᾶς αἰξα!ουαπέ Τναοίαπαβ ἀθ Ἰᾶρϑὰ 

ἀπίου. βαϊυξ. ο. Θ. νο]. 1. Ρ. 7323. οὲ Μαχίηιιβ ὙἩ υ νυν ΧΗ], νο], 1. 

Ῥ.- 229. οἀ. ΒοΙβι. Υ. 1. σεῦ ᾿υμπμοϊὰ π5 δὲ Μαχίπιιβ τ, σοῦ 
ΟΥΨΤ, δε Ἰὰρὶβ5 ( 856], γ΄, 3, 4. 9. Βιμηη!πιι5. ο8ὲ Του πη ἸΟοῸ 5 
ἃρυά δεχίαμπη Επιρὶν. ΧΙ, 49. Ρ. 701. τίς γὰρ πλούτου χάρις ἢ το- 

κήων ἢ τὰς ἰοοδαίμονος ἀνθρώπου βασιληίδος ἀρχᾶς. σέϑεν δὲ χωρὶς οὔ 

τἰς εὐδαίμων ἔφυ. ΡΙυξανομ 5. Μοτγὰ], Ρ. 4δ0 Ὁ. --- οὔτε γὰρ πλού-- 
του χάριν ἢ τεκέων οὔτε τῶς ἰσοδαίμονος ἀνθρώποις βασιληΐδος ἀρχᾶς ---. 

Ἰάριν ρ. 479 ἃ, --- ἧς χωρὶς οὔτε πλούτου, φασὶν, οὔτε τὰς ἐσοδαίς: 

μἔίονος ἀνθρώποις βασιληίδος ἀρχᾶς εἶναί τινα χάριν καὶ ὄνησιν, 

τ΄. 4. ἢ ἴὰ ἴμἴεῖο ἐχ Του πὶ ἰοοοὺ δάἀαϊάϊε Βοροκἢΐ5, τὰς] 

τοῦ Ὁ. ἐοοδαίμονος Ο δὲ δριζοιιθ Ἠοθβοι  . εἰοδαΐίμονος Ἁ, 

ἐβδαίμονός τ᾽ Ψ. εὐδαίμονός -Ἴὰ ἀρχᾶς Ν]1.. τ᾽ ἀρχᾶς Ο ,,ἐδεῖη- 

{μὲ ἵπ ΑΔ βιὰϊ φιαπίμνι οἷς δυαρπίάδα βογὶρέωγα ἐμάϊοαγε ἰἰοεὶ, “ς δ ιν. 

Ν. 8. ἀφροδίτες Ο, ἀφροδίτης Ψ],, 
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Ὁ ἢ εἴ τις ἄλλα ϑεόϑεν ἀνθρώποισι τέρψις ἢ πόνων 
ἀμπνοὰ πέφανται, 

μετὰ σεῖο, μάκαιρ᾽ Ὕχγίειω, 
τέϑαλε πάντα χαὶ λάμπει Χαρίτων ξαρ᾽ 
σέϑεν δὲ χωρὶς οὔ τις εὐδαίμων ἔφυ. 

θ4. ἧς ἢκ χ ἐ"- Χ ᾿ 

οἴδασιν. ΣΣώπατρος γὰρ ὃ φλυαχογράφος ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ δράματι Φακὴ λέγει οὕτως 

Κρεανομοῦμαι καὶ τὸν ἐκ Τυρρηνίας 

οἶνον συνόχτω λαμβάνειν ἐπίσταμαι. 
Ταῦτα, φίλτατε Τιμόκρατες, χατὰ τὸν Πλάτωνα, οὐ 

ο Σωκράτους νέου χαὶ καλοῦ παίγνια, ἀλλὰ τῶν δειπνοσο- 
φιστῶν σπουδάσματα. κατὰ γὰρ τὸν Χαλχοῦν Διονύσιον 

Τί χόλλιον ἀρχομένοισιν 
ἢ καταπαυομένοις 1) τὸ ποϑεινότατον; 

7502 Β. Κ΄. 7, μάκαιρα ΟΥ̓Τ,. Ψ. 8. καὶ τέϑαλε ΒΌΘΟΚΙΙΙ5. 
τέϑαλε Ο. τέϑηλε ΥὙ1Π.. ἔαρ ὙΠ. ὅαρ Ὁ εοὲ πιᾶγρο ορίίο- 

Π165 ἨοΘβοθ, αυᾶθ ἴῃ ἐοχίυ ὄαρε Ριδοθεξ, Ν. 9. ἔφυ εχ 
ΤΙ τ Ἰοο0 τεοές δάάιαϊε ΒΟΘΟΚΉΙ5. οἴδασιν .«... πατρὸς 

γὰρ «Ὁ. «γραφος, ἴὴ φαΐθα5 Ἰδοι πα 8 γοοΐθ Ἔχρίον!ε Ομ οἰρῃ,,, δο- 

ΟΟβϑουυηξ ΟΧ ἴῃ [110 αἰ(ἰπὰ6 (ΟΠ 5. σοάϊοῖ5. ΘΟ πηπὰ 6 βογίρία, 

Φαχῆ οχ  δἀάϊίιηι, ἴθ αὰὸ φακὴ δΒουτρίυμι, ἘΠῚ5 Ἰθο0 Ιαουπα 

5 ἴῃ ΡΨΥ͂, ποὴη δϑβέ ἴῃ ἢ", Ροϑβέ λέγει οὕτως 56χ οἰγοϊίογ Π1ϊξέθ6-- 

σϑτὰπι ἰᾶσιπᾶ ἱπ ΡΥ, κρεανομοῦμαν ΑΒ], χρεέαγο, μοῦμαι Ῥ, 

ἧς Κρεανο Ιοῦσαν Υ. τυρρηνίας ΡΨῚ,, τυρρηνέας ΛΒ, 

συνόκτω] δον αΐαν σὺν ὀχτὼ, “Πλάτων Ἐξ ρ᾽δίοϊα 11, ῥ. 314 ὁ. 

διὰ ταῦτα οὐδὲν πώποτ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, οὐδ᾽ ἔστι σύγγραμμα 

Πλάτωνος οὐδὲν οὐδ᾽ ἔσται, τὰ δὲ νῦν λεγόμενα Σωχράτους ἐστὶ καλοῦ 
καὶ νέου γεγονότος. 

702 ο. Τί -- χαταπαυομένοις ΤΙ Οη ν 8115. 5 Πρ 51: ἃὉ Ῥίπᾶδγο, 

οἷ νὙἱ46 ἔναρσπι. 09. ἢ. 588. ἀρχομένοισιν ἴυ. ἀρχομένοις ΑΒΌΡΨ 

εἴ Εππίαι πα ἡ. [104, 23. ποϑεινότατον ΟἿ,, ορ᾽ἐοπιε ΗΟ βοδο- 

1 οε Επβίδιμίυ8. πιϑανότατον ΜἉἙΡΥ, Πἰοηνϑιϊ νερὰ ἴῃ δρϊζοπιρ 
οοπέϊπιιο δϑῳιαπέιν ΠΥ πίη πὶ ἴῃ ϑαη! δέρῃ, 



ΝΜ ΑΙ. 

Ζαιτυμόνων χατάλο- 
γος. 

ἐγκώμιον τοῦ ἑστιά- 
τορος. Σ 

βιβλιοϑῆκαι διαφόρων. 
δημοϑοινία. 
βοῦς ᾿Εμπεδοκλέους. 
στιχίδια ηὐτρεπισμένα. 

“ἀρχεστράτου Γαστρο- 
ψομίέα. 

δείπνων ἀναγραφεῖς. 
ὀψοφυγικά. 

(βιλοξένου χαὶ Πιϑύλ- 
λου τενϑεία. 

ἈἩπικχίου τενϑεία. 
ἀΤριστοξένου ϑριδαχί- 

γαι. 
Νιχομήδους ἀφύαι. 
ὄἄκλητοι. 

ἀσύμβολοι. 

μονοφάγοι. 
Ή ρων τῶν χαϑ' 

“Θ μὴ οον δίαιτα. 
Πράμνειος. 

ἤ οί (ν τῶν 

δίαιτα. 

Ὁ μ 

ἐκέλδιὼ 

Ἢ διυιιπιασία τάδ διιηξ ΑἰἸάϊπα: 

«4. 

(ὑδηνίνατιυι ΘΔ] ΟΡ5. 

Ἠοβριεἰβ Ἰαπ5. 

ΒΡ οΥἤθοαθ αἰ γΟΥΒΟΤΊΠΙ. 

Ἐραϊας ρορι]αγο5. 
Βο5 Επηροάοο!ίβ. 

Φυ θισνὶα σοοπασι ἔογ- 

οὐ} 15 φἀαρέδει νου βΊ Ο]], 

Ατοβμοβέγαςι (ἀασοπομιῖᾶ. 

Οὐοπάτιπι ἀοβουὶρίοτοβ. 
ΟΡβοπὶϊ ργαθροσγαπαϊ ἅΓ5. 
ῬΒμοχοηὶ δε ῬΙ ΎΣ 1π- 

σ᾽αν 68. 

Αρίοῖ ᾿ηρ]αν ο5. 
Ατιβίοχϑηὶ ἰδοΐαοδο. 

ΝΙΘομΙΘἿ5. ἀρθδο. 
Νοὴ νοοαδίΐ, 4 ΔΙ Τοσιπὶ 

σοοπαβ δάοιιηΐ. 

δῖπθ. 5 μθο]α 
δὐἀριιηΐο5. 

ΝΟΙΪῚ ππδηποαηΐοβ. 

Ἠογοῦπι ἀρὰ Ηοπιοτιπὶ 
γα ρα! απ. 

Ῥταπνη τι Ὑ ΠῚ. 

Ἰ)ιδοία ὧἂο τἰνοηάὶ 

σΟΟΠῈΒΝ 

Τ105 

μοτγοόούαμιν ἔΠουιοΥ σοντι πηι. 

Ῥασ. 

"2 “2.5 "» ὧἱ οι δ; μὰ δ δῷ ῶ Ὁ μὰ ὃ  -π 95. -φιϑο ῳ δρῶ ' ὦ 

οοω Ο σ: 

10 ες 

1,λεῖπὰ Ομ οἰ ΘΙ ΒΟΥ. 

ΟΑΡ. 

1 



ΒΙΜΜΑΒΊΑ. 

τροφαὶ ἡρώων τῶν παρ' 
“Ὁμήρῳ, χαὶ τῶν 
μεταγενεστέρων. 

τράπεζαι παρακείμε-- 

γαι. 
δαὶς ἐίση “Ομήρου. 

ἁλιεῖς Ὁμήρου. 
ἁλιευτικὰ συγγράμι- 

ἙΟΥΨΗ 

᾿Οππιανός. 
Ὁμηρικοῦ συμποσίου 

ϑεωρία. 
ἀοιδοὶ Ὁμήρου. 
σσφαιριστιχή. 

ὀρχησταὶ Ξενοφῶντος. 

»-Ὁ΄ὉὠἌἊἊ Ἡς 

πάλιν ϑεωρία τῶν Ο- 
μηρικῶν συμποσίων. 

Φαιάκων τρυφή. 
μνηστήρων πεττεία 

τῶν παρ᾽ Ὁμήρῳ. 
ποιηταὶ ἀνάγοντες τὰ 

χαϑ' αὑτοὺς εἰς τὰ 

Τοωϊχά. 
᾽ὔ ᾿] 

χαταχλίνεσθαι ἐν συμ- 
ποσίοις. 

2 ν ,ὕ, 

αὑτοδιακονία. 
βαλανεῖα. 
) τ , 

ὀχευτικαὶ δυνάμεις. 
μύρα. 
στέφανος. 
βάναυσοι τιμώμενοι" 

ὡς αὐληκαὶ, 

Υ̓ 
πλάνοι, 
ϑαυματοποιοί, 
Ρι ῥῆφ ᾿] Ἁ φ 
μὴ, ἐπιτομὴ τῆς 
οἰχουμένης. 

᾽ 

ὀρχήσεις. 
΄ς- 

Πυλάδης. 
Θεοφράστου σχήματα 

διδάσκοντος. 
εὖ ὑρύϑμως ἀμιπέχεσϑαι. 
ὕρχησις. 

ΑΥ̓ΠΈΝΛΕΙΙΒ. 11]. 

Αυοίίο5 ἄθ ἀΐο οἰθαμπι ο6- 
Ῥεγῖπέ Ἐοπιουϊοὶ 
τοῦς, δὲ ροβέδγίοσεβ. 

Μέεηβδο ἰπβίγποΐδθ. 

““οψμαῖῖβ οἰδεβ ἀρτά Ἠο- 
ΤΠ ΘΙ ΤΙΠῚ, 

Ριβοδέοτοβ Ηοπιουίοϊ. 
Ατσεῖβ ρῥἰβοαπάϊ βου ρίου 5. 

Ορρίδηι5. 

Ἡοϊπουϊοὶ σΟΠΥΥΙ Ταίΐϊο. 

( ἀπέογεβ δριι4 Ἠοπιοσιηι. 
ῬΙΗΪαο [π|51ι5. 

δα!  αίοτοβ 

Ῥῃοπέρῃι. 

Ευτπιβ, (ἄς Ηρ Θοτ πὶ 
οοην νϊοσιπ ΤαξὶοπΠδ. 

Τπιχὰς ΡΠαοδοῦμ. 

Ρτγοοὶ ἃρ Ἠοπιογιπι 1α- 
{τπποῖ! 5 Πιάἀοπέοϑ. 

ἀρυά Χοεπο- 

Ῥοδίας βιδθ δοέφίϊβ υἱέία. 

( Ττοίδπα ἐοιηροτα 
τείογοηΐζο. 

Μος πιοηβὶβ ἃἀοι οπάϊ, 

ΔΕΡΙ ἸΡΒῚ χαἰ ἰβέγαηΐοβ. 
ΒαἸποᾶ. 
Μοάϊοαϊιηοπέα κει] πέϊα. 

ΤΠηρτπιοηΐα. 

(οτομπα. 
Ωυϊ αἀτίος {Π| οταΐοβ {τὰ- 

οἰαναπέ, Ποπογαί ; γο- 
1πὲ εἰθοῖπθε. 

ΟἸτου]αίουο 9. 
Ῥτϑοξειρ᾽ αἴουοϑ. 
Ἐοπια. ἐοίϊ5. οὐ σομι- 

Ρεπάϊατ. 

ΘΙ ΔΕ 0165. 

Ῥυϊαάοβ. 
ὙΠοορμγαβεὶ σοκίϊου! δεῖο. ἢ 

οὐὰν ἀοοοτοῦ. 

᾿ϑοοοηέου. γοϑεσὶ. 

ὅδ ἐλ Έ10. 

16-- 

Ῥας. 

[ἢ ἤδ 

118 

19 ο 

134 

18 ς 
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ΟᾺρΡ, 

19 

20 

1}. 
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Π]Ιουσεῖον. 
Διόνυσος ἰατρός. 
πίνειν. 
ἀνασιίπτειν, ἀνακχεῖ-- 

σϑαι, χκατακεῖσϑαι. 

πάσασϑαι. 

ἡρώων Ὁ μηρικῶν χκυ- 
νηγεσία. 

λουτρά. 
ἀχρόδρυα. 
ἥρωες μηρικοὶ, ᾽χ- 

ϑῦς τε καὶ ὕρνιϑας 
ϑηρεύοντες. 

Οἷνος παλαιὸς καὶ 
ν᾿ ’ ’ 

διαφόρων χρωμά- 
των. 

“ιόνυσος χαταφεύγων 
εἷς ϑιάλασσαν. 

5 2 
οἶνοι “Παλικοί. 
κει “4 ΕἸ ; 
ἑχάστης πόλεως ἰδιω-- 

ματα. 
ς ω Ἄ ᾿ , 

ἑχάστης ἰδιώματο, χώ- 
ρας. 

Οἶνοι. 
βασιλεῖς Περσῶν, πό- 
.λειὶς δωρούμενοι. 

οἶνος Πράμνιος, Ἶχά- 
- Θιος. 

οἶνος ἀκάνϑιος. 
οἶνος Βίβλινος. 
τρίμμα. 

- οἶγοι ἄλλοι τε καὶ ἀν-- 
ϑοσμίας. 

" "Ἃ ἢ ὦ 

οἵνων ἰδιώματα. 
οἶνος τεϑαλαττωμένος. 

πρὺς τοῖς ἄλλοις οἶνος 
Χῖος. 

οἶνος Π]αρεώτης. 
οἵν ος Ταινεώτης. 
οἶνος .Τ]γύπτιος. 
ἔστι δάνιας. 

ΞΌΜΜΑ ΚΕΊΑ, 

Μυβδιμι. 
Βδοοδιις τη θάϊ!οι15. 
ΒΙΊΡοτο. 

ἴύβιι. νουθοόοσῦι ἀναπί- 
πτειν, ἀναχεῖσϑαι, κα-- 
χαταχεῖσϑαι. 

ψεγρυπι πάσασϑαι, 5ὰ- 
Βίατο. 

Ἡδτοῖαι Ηοιπουϊοοσιμα γ6- 
παδίϊο. 

ΤΠ αναΐϊο. 

Ατὐρογιι ὑππιοξιϑ. 
Ἠοτοῦβ Εϊοπιουῖοὶ Ρῖ5668 

εἰ ἃγεὸβ νψοπαπίυτσ. 

ΨΙΝΜ γνεΐὰβ. δέ ταὶ 
ΘΟΪΟΤΟ5 ὙἹΗΐ. 

Βαδοῖι5 δά πιᾶτα ἔπρέθηβ. 

ψιπαὰ [{α]1οᾶ. 
τὰς βιπρηὶ 

Ρτορτία βιιηΐ, 
Θυδς 5ἰπρι!β τ ρ ΟΠΕΡι5 

ΡΤΟΡτΪἃ. 
ΥΊΝΟΚΌΝ νασῖα σοποτὰ. 
Ῥογβάγιμη ΤΟ 68.9 ἸΥΡΊΘἢ- 

ἔἕοβ ὀρρῖάα. 
γί. Ῥταιπηΐαπι. [οὰ- 
χα. 

γίππμι Αοαπέμίμππι. 
γα ΒΙΡΙτπτιη. 
Ττγπησπα: ἱπέγι [8 9 
ΕΟ 5. ΘΘΠΙΚ. 

Απεβοβεηΐαβ.. δὲ [τὰ γἱ πᾶ. 

ορΡμὶ 5 

Ρθ- 

ὙἹηοταπι Ῥχοργι οἴαξοβ. 
γε δάσα ππατίηᾶ σ0ῃ- 

ἀϊξιων. 
Ομίν νυἱποπι, οὐ ἅ]1ἃ. 

Δίαγϑοΐ! οτπὶ τ τη πὶ. 

γιτ ἢ αοηϊοιϊοιϊπι. 

. Ἀορσγρέϊπηι Ὑἐπιμι. 
Αβὲν ἤφυλῆς, 

δῦ 

9.5) 6 

90" 

0.1 

27 ἃ 

438ἃ 
28 ἃ 

γ᾽ Ὶ 

380" 
390 ο 
ΨΕῈ 

81 6ο 

ΜΠ ὦ 

92. 6 

392 ἃ 

ἜΡ αν 
83 ς 
δ: 8 
2.901 

9“4ἀ 

ἵν. 
4 

ἰϑ. 



οἴνου εὕρεσις. 
οἶνος κρίϑινος. 

χράμβη ἀμέϑυστος. 

Περὶ Οἴνου. 
οἴνου φύσις. 

οἰχίᾳ τριήρης. 

Οἴνος καὶ ἀλήϑεια. 
τρίποδες. 
“Πιόνυσος ὀρϑός. 
ἄκρατον. 

Ζιὸς σωτῆρος Ὄνομα. 

Νέσταρ λ ἀμβροσία. 
Καυχήσεις: 
Κωμῳδίας εὕρεσις. 
ἐτυμολογία ϑοίνης, 

ϑαλείας, μέθης. 
τέλος. 
Ὕδατα. 
μετάκερας. 

Ὕδατα. 

ὕδωρ, σῶμα ποταμοῦ. 
ὑδροπόται. 
Ἰβήρων μικρολογία. 

“1ασύρτας ὁ ἄποτος. 

Χοάσπεος βασιλικὸν 
Ὑ, Μὴ ὕδωρ καὶ Νείλου. 

Π]ελάμποὺς εὖ ὕρε χρῦ- 
σιν οἰγου- ἿΣ 

ὑδάτων χρῆδις. 
τίνα τῶν ὑδάτων ὦ ἄρι- 

ΠΣ το ἰεί δι 
ες Ἑ ’ 

υδατώδη τρόφιμα. 

ΒΌΜΜΑΒΤΙΑ. 

5. δὲ νἱηΐ ἱηυοπίϊο, 
Ἠοτάδοσουμι γίπαμι. 5βῖγ8 

Ζγέμαμπι. 
Ογάθαε. 5ἰγε Ὀγαββοᾶ, 

τοιηοάϊαπι σοηέτα ἜΡτὶθ- 
τδΐϑιῃ. 

ΞΘ, 
Ὠς Ὑινο. 
Ὑ τὶ παΐπτα δὲ γἱτ65. 
Βομι5. ΤΥϊτοιηῖβ ἀϊοία. 
γίμτπη οἑ Ὑ ογἔαβ. 
Ττιροίοβ. 
Βδοομῖιβ σϑοίμβ. 
Μίεσγαμι. 
Ιονὶβ ϑϑεγναίουΐβ 

οδέϊο. 

Νεοίασ. Απιθτοβία, 
Ἐχπυδέϊο π᾿ τἰπο. 
(οιποοάϊδα ᾿ἱπγοπέϊο, 
Ἐλγιμο!οσία γοοαθ.] ΤΊ Τα 

ϑοίνη ϑάλεια, μέϑη. 
Τέλος. 5εοτιποίπηι. 
ΔαῦλΔΕ. 
μιετάχερας) ἴορ4α ἀφιὰ 

Ατεοῖβ. 
Δαθάγιτ γατὶὰ σθποτα δέ 

4υα!ξαέες. ὦ 
Αφυδ. ἤαντῖ ΘΟΥΡΙΙΒ. 
Λᾳιδς ροΐοτγοξ. 
ΤΡογοόσιτ 5. ἢ Βραποστμι 
ΠΕΡ ΤΌΝ 

]μαδγτίαβ, μροίῃ ποὴ ἷπ- 
ἀϊρι.. 

ΓΝ ἐχ Ομοδβρε ἥαπνὶο 
οὐ οχ ΝΙ]ο,. ρμοέξιι5 γορ 5 
Ῥεγβάσιηι. 

ΜοΙατριβ. Ὑἱηῖ ἔοι ροτδ- 

ἴηγο- 

ΠἜ ξαγαιῃ ἐπγδηϊ. 

Αφαδτίιηι τ|δ115, 

Αφυδᾶο φαυαθπδμι ορεϊμδο. 

τῖσι Ασφιοδὸ πησιοπαὶ 
ΠΡ ομΐ. 
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μέλιτος χρῆσις. 
μογοσιτῶν. 
νωγαλεύματα. 
ὀνομακλήτωρ. 
χλῖναι. 
ποικίλα στρώματα. 
στρῶται, χαὶ Ἔντιμος 

0 Κρὴς παρὰ βασι- 
λεῖ τῶν Περσῶν τι- 
μώμενος. 

τρίποδες αἵ τράπεζαι. 
ΖΙαμασκηνὰ, τὰ χαὶ 

χοχχύμηλα ἢ βοά- 
βιλα. 

κεράσια. 
χαμαικέρασα, μιμαί- 

κυλα. 
κεράσια. 
συχάμινα. 
μόρα. 
ἐπιδημίᾳ ποδαγρική. 
κάρυα 
ἀμυγδάλ αι. 
πικρὰ ἀμύγδαλα νη- 

φάλ νεᾶα. 

ἀμυγδάλης τόνος. 

ΠΠοντιχὰ κάρυα. 
ἩἩρανχλεωτικά, 

Περσικὰ κάρυα. 
χαρύων διαφόρων ἀ- 

,ὔ 

ρωγὴ χαὶ χαχία. 

ἐρέβινϑοι. 
ϑέρμοι. 
φάσηλοι. 
λᾶαι. 
ῥαφανίδες. 

κῶνοι » ὑστρακίδες. 
εὐά. 
πῶς ᾿Ελένη ἐξ ὠοῦ. 

Π͵ολιονίδαι. 
,ὔ 

Τρ ὅπομ α. 

ΒΌΜΜΑΚΊΙΑ. 

ΜΙ 115. ἀδ1|5. 
Οἱ 5οῖαϑ οἰθυπα οδρί. 

ΠοἸτοΐδο. 

Νομιθηοϊ δέου, 
Τ,οοέυ!!. 

γατγιοραία βέθαρα]α. 
διγαίοσο. . εὐ Εἰπέϊπιιβ 

Οτεοίθηβὶβ ἀρὰ Ῥεγβὼ- 
Ταπὶ ΓΟρ ΘΠ ΠΟΠΟΤΔΓΙΙΒ. 

Τυιροάοβ τπθηθδθ. 
᾿θαιμαβοθμᾶ.. 4πᾶς 6 ο06- 

ΟΥ̓ΒΙοΪὰ δἶνο Ὀχά 1 ]ὰ, 

(οταβα. 

ΟἸναπιδϑοογαβᾶ 9 
ὑγιοῖι5. 

(οταβᾶ. 
δὲ γα ἶ πᾶ. 

Μοτλ. 

Ῥοάδαρτὰ ορ᾿ ἀοηιῖοα. 
Νιιοο5. 
Απιγράδ]δθ. 

Αἰιγσάσ!αθ διπαγᾶθ 

διξιρεανο νἱηηἠϊοδμέ, 

Τοπιβ νοοῖ ἀμυγ- 
δάλη. 

Νιιοος Ῥοπίϊοδο. 

Ἡδταοϊοοίολθ. Ππ665. 

Ῥουβίοαθ πιιοοθδ. 

Ὀ᾿νογβάσιιν Ὡποῖπὶ ἅπ8- 
1ϊξαξος δα πασοβ οἕ πο- 

οἶνδο. 

Οἴοοτγα. 
Τμιρ πὶ. 
ῬῃΆΒο 1. 
ΟἸν 8ο. 

Ἐρμαπ 68. 
σα 86. 

(οηϊ. παοοβ μἰπθδ6, 
Ονἃ. 

(ἴα ταΐίοθ᾽ οχ οΥὐῸ παία 

ΤΗΝ 

ΔΙοΙ πα, 
ῬκΟΡΟΜΑ, ΟΕΟΕΤΑΤΙΟ, 

ΕΝ ΟΠ 

ἃΡ 

δεῖ Ἐαΐι- 

Ῥλο. 
461 
ΑΔ ς 
47 ἃ 
47 ε 
δα 
48 " 

48 ἢ 

49 ἃ 

49 ἁ 
δον 

δ0ὺ ἃ 
51] ἃ 
δι» 
δᾷ ς 
52 ἃ 
1}. 

52. 

ὅ2 ἀ 

5 Ὁ 
ὅϑ»ς 
δῶ. 6 

1}. 

ἦν. ἰὉ. οἴ 5ᾳ. 
84 ς 
δῦ 6 
δθ ἃ 
θ᾽» 

δθ ἃ 
ὅν" 
57 ἃ 

ὌΦΕΙΣ 

ἐν. 

8 ο 

44 
4 
40 
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ΞΌΜΜΑ ΕἼΑ, 

μαλάχαι, 
ἄλεμος. 
χολοχύντη, » σικύα. 
φιλοσόφων ζητήσεις 

᾿ χλευαζόμεναι. 
Πρόπομαι. 
εἰὐχαι. 
“Κηφισόδοτος [Κηφι- 

σόδωρος] κατ ᾿“ήρι- 
“στοτέλ ους βιβλία δ΄. 

μέκητες ϑανατηφόροι. 
δία. 
ΠηΠύκητες. 
ὥόγα. 
ὑδνόφυλ λον. 
ἀκαλήφη. 
ἀσπάραγοι. 
ὕρμενος. 
“κοχλίαι. 
βολβοί. 
Κίχλαι. 
᾿Επικιχλίδες Ὁμήρου. 
συχκαλίδες. 
σπίνοι. 
κύψιχοι, χαὶ ὀρνίϑια. 
ἐγκέφ 'αλος. 
πέπερι. 
ἔλαιον. 

γάρος. 
ὄξος. 
ἀρτύματα. 
κύμιγον. 
πέπων. 
ϑοίδαξ. 
κινάρα., 
χυνόσβατος. 
χάχτος. 
χάρδυος.᾿ 
χινάρα. 
᾿Εγχέφαλος φοίνικος. 

Κιβώρια, χολοχάσια. 
ϑεήλατος ὑδάτων καὶ 

Μαϊνδο. 
ΑἸ πιο. 
Οὐουτθίξα, βίογα. 
ΕἰἀΔοπέιν φιαθβέϊοποβ ρἢϊ- 

Ἰοβορβοταμπι. 

Αικέαεϊοηΐπ ἀδςογί ρέϊο. 

Εππρὶ. 

Οερμδοάοτί δἀν. Ατἰβέο- 
{6 ] οι Πἰρυὶ [Υ. 

Εππηρὶ πιογεϊουί. 
ΟΠ. 
ἘᾺΠΠΡΌΤΙΠπι γίγοβ. 
ΤΌΡοτα. 

Ἡγποργ]]Οπ. 
{Πτεϊοᾶ. 
ΑΒραταρῚ. 
Ἠοτιμθποκ. 
(ΟΟἈΙ6 86. 
Β.Π)}:. 

Τυτάϊ!. 
Ἡομπιοῦὶ ᾿Επιχιχλίδες. 
Εϊοοάμ]δΔ6. 
ΒΥΙΉΡΊ Δ. 

Μοτγυΐαθ. δὲ ἀνὶοῦϊαο. 
(οτερτυι. 

ΡΙρον. 
ΟΙουϊι. 

(ἀάτῦμ. 
Ἀφοῦ. 

(ομπάϊηιομπία. 

ΟἸμμΐηυμι. 
Ῥορομοβ. 

Τ᾿ αοέποδ. 

Αἰπαγα. 

Ογποβραίοκ. 
Οδοίας. 

(ατγόαιι. 

(πάτα. 

ῬΡαϊας πιά} ]α. 

1. 

ΑΟἸΡοτία.. (οἹοοαβία. 
Ῥοπεϊαμι οἵ Ρ]αηίατσανι ἴπ- 
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φυτῶν ὄλεθρος διὰ 
φειδωλίαν τῶν χε- 
χτημένων. 

σιχυοί. 

Συκα: 
ἸΠῆλα. 
ὍὌστρεα. 

μαργαρῖτις. 
« “ 

ἐφϑοπωλιον. 
ὀνοματοϑθῆραι. 
μήτρα. 
2 ΄ 

᾿Επιχούρεία. 
μαλακόστρακα. 

ταγηνιστὰ ἥπατα. 
2 
“ἄρτοι. 
ταρίχη. 
ποτόν. 

͵ ν 

χόνδρος. 

αράνου δεῖπνον. 
δεῖπνον Κότυος. 

δεῖπνον ᾿“ττιχόν. 
διάφορα Συμπόσια. 
ἡΠναστομιατιχά. 
Ὄρχησις συμποτῶν. 
ΤΙαρῳδία. 

«ΖΦακεδαιμονίων δίαιτα. 
«“ἀκεδαιμονίων Καρ- 

γςις 

δίαιτα 
γίων. 

Κρητῶν δίαιτα. 
Περσῶν δίαιτα. 

«“1αχεδαιμο-- 

Ζεῖπνον (Φιλοξένου. 
Κλεοπάτρας δεῖπνον. 
ΡῚ ν κ ὌΥ " 

«ρκαδικὸν δεῖπγον. 

ΞΌΜΜΑΒΙΛ. 

τοτίἐὰ5.) ΡΤΟρίοΓ ροβδὶ- 
ἀεπέϊαπη ἀγατ απ. 

Οπουπηοῖα5. 
ΕἸοῦπ. 
ΜίΔι,Ά. 

ΟΕΥΒΕᾺ, αἰΐαψιο ΤΈΒΤΑ- 
ἐΕᾺ. 

Ματσατίία. 
ΓΆΡ οτ πα σοο. Πα, 

Ὑ γΡοστμι. Διο ραίο το. 
γψυΪϊνα. 

Ῥταθοορίᾳ Ερίσαγοα. 
ΜΟΙ οταβέα ἐφοίαᾳ δηϊᾶ- 

11. (ὐπογογαπὶ ψαγία 
ΘοηοΓα. 

Ετῖχα ἰθοϊηοτᾶ. 
ῬΆΝΕΞ. 

ῬΝΙσαπιοηΐα. 

Ῥοέιι5. 
ΑἸΙοα. 

»"β 

Οατδηὶ παρέα! Θρατπι. 
Οοέγὶα. εοηνινίαπι. ΠΠ186 

586 ππρεϊαβ οαπὶ ἔρἢϊ- 

οταίο οἰ θυ 15. 

Ατοα σοθπᾶ. 

(οοπὰ ἀϊγνοῦβδο. 

Αρρεοξοπεϊδηιν ἱγτιξατιεῖα. 
Οοπιροξαπέϊαμ βαϊξοέϊο, 
Ῥατοάϊα. 

Τιαοοπίοα (οηγν να. 

Τιαοοάἀαοπιοπίοτιμν (ΤΠ, 

ΤΠιαοοάἀαοπιοπίοτιιπι ἀϊαεία 
Ὧ6 ἔργα σα 85. 

Οτείοπβίθηι δὸ νϑϑίεία, 
Ῥουβόσι Ιπχυτὶὰ. εἔ 

Οταθοογαπι ἔγι α ξ8 5. ̓ 

ῬμΠοχοπὶ (εηδ. 

Οοομα (Ἰεοοραΐταο. 
Ατοαάϊοα οοομᾶ. 

Ῥλο. (ΟΡ. 

πα θλλολᾷ 
73 ἐ . 4 
74ς ς Ὁ 
80 6 20 

Βῦορσ 90 
93. α᾽0υ.4 
94 ς 47 
9068 δ1 
100.» 57 

101 60 

1044 64 
106 68 

109. 173 

1164 5.834 

121΄ ὦὅ.924 

1290 100 

128 ς 2 

131 «ἃ ἕ 
ἘΥΡῚ 5 
133:ε1}.ὅ 54. 
133. 510 

134... 19 
1394: 18 

138. ν}18 

141. 19 

141. 90 

1413 Ὁ 9 

ΤᾺ8 ἔν 95 
1467 285 

1474. ..29 

148 ἴ-.8] 



᾿ χοσμιόύτης 

ΒΌΜΜΑΒΊΙΑ. 
- 

Ναυχρυατιτῶν δεῖπνον" 
χαὶ “4Ϊϊγυπτίων " 
χαὶ Γαλατῶν" 
Θρᾳχῶν" 
Κελτῶν" 
“Πάρϑ ων" 
“ῬΡωμαΐων" 
Γερμανῶν. 
ἹΠονομαχία καὶ ὄρχη- 
εσις. 
Βρύχος. 
Κυνικὸν δεῖπνον. 
ακῆ. 
(ιλαργυρίας διαβολή. 
Φαχῆ. ., 
δίαιτα Πυϑαγόρειος. 
διασυρτικὰ φιλοσό- 

(ων. 
ἩἩδυλόγοι καὶ ἄσωτοι. 

Φ͵αγειρικὰ σχεύη. 
Ἡδίσματα. 
Τραπεζοποιοί. 
Ζ]ήλιοι, μάγειφοι. 
“ΖΙελφοὶὲ, καρυχοποιοί. 
Οργανα μουσιχά. 
περὶ τοῦ, ««ὐτόματος 

δέ οἱ ἦλϑε. 

ἹΠενέλαος οὐ μαλα- 
χός. 

ὋὉμηριχοῦ 
δαιτυμόνος. 

Συμπόσιον ὋὉμηρικοῦ 
Ἡ]Ιενελάου. 

Πουσιχὴ 
δρέων. 

σπουδὴ τῶν ἱπαλαιῶν 
περὶ τὴν μουσιχήν. 

ζλεξαν- 

ἸΠαλαιοὶ συνδειπνοῖν--: 
τες. 

΄ « 

Συμπόσιον ᾿Θμηρικὸν 
χαὶ Πλατωνιχόύν. 

ΝΟΥ Εἰ ΓΆσ πὶ ΘΟΘΠ8. 
Οοεπδς Αοργρείκολο. 
(ἀλτ Ποσπὶ σΟοΠᾶρ, 

ἜΔΜτασιπ σοδηὰ. 

(δ στιν οοο δ. 

Ῥδτέβοτθτι σΟοΠἃ, 

Ἐοισποτζατη οΟ6Πᾶ. 

που οσυπι σο6η8. 

δ]οποιηδομῖα δ βαϊδεϊο, 

ΞΡ ΘΠΑ ΠΙ5115. 
ὑγηΐοα οοοπδ, 

Το πδοιἶα. 

Αγναγιῖαθ νιτπρογδέῖο. 
ΠΤ οπέίοι], 

Ῥγεμαροτυίοα ἐγ π 4} {88. 

ῬΒΠοβορ οσατα οβέτο- 
οἴδεο. ἷ 

δυδνΠοψιοηΐοβ δὲ ἔπι τοο- 
Ἠ65. 

αβα οὐ Πατίδ. 

(οπάϊιηοπέα. 

Νοηβατιπὴ Β σι σίοτοξ. 

ἢ) 61π|.. οοααΐ. 
[)εἸρμ:. οοπάϊέοτοϑ. 
᾿ποίσυσοπέδ πλπ5ῖοᾶ. 

196 νουδιῖ, ἔπιέγο τογὸ ὖο- 
πς αὐ τῆ υερῖί 716- 

ποίαιι8. 

Μη αι ποπ π 0} 115 ζαϊέ, 

Μοάοπεϊα οσοηνίνατιμπα ἤο- 
ΤΠ ΘΟΤΟΟΤ ΠῚ. 

(οηνίνίαια Εἰοιμοτνίοἱ δ16- 

μοΪαὶ. 

ΑἸΙοχαμπάτνίποσαμι Μαβῖοα. 

Ῥγιξοοσσι. βειά ιν ἷἱπ 

ΒΔ. 

Ὁ τ 

Δηξίσαϊ Οοπν ναΐοτος, 

(οηνινθ. Ηἰοιπογΐοιι 

οὐ ῬΙατο θη μι, 

Ραὰ. 
149 ἀ 
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1500 ἃ 
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Ξενοφῶντος συμιπό- 
σιον. 

““ὐλή. 
Π]ενελάου συμπόσιον. 
ΤΙλάτωνος καὶ Ὁμή- 

ρου συμπύσιον. 
᾿Ἡντίοχος ὃ ̓ Επιμαγής. 
ἀΑντιόχου πομπεία. 
Φιλαδέλφου πομιπή. 

Φιλαδέλφου. ἀδ ΗΝ 
«ιλοπάτορος γαῦς 
“Ἰέρωνος ναῦς. 
“Ἀντιγόνου τριήρης. 

᾿ἘΕγγυθήκη. 
᾿Ἡντιόχου συμπύσιον. 
ἀλεξάνδρου συμιπό- 

σιον. 
᾿“ϑηνίων φιλόσοφος, 

τυραννήσας. 

᾿Ζπελλιχῶν. 
“Σωχράτους 

στροατεῖσι. 

Ξενοφῶν παρὰ τοὺς 
χρόνους ἁμαρτάνων. 

ΠΠλά άτων παρὰ τοὺς 
χρύνους ἁμαρτάνων. 

“Σωκράτης. 
Φιλόσοι οι κακηγόροι. 
1 οργών. 
ποῦν α μος βοῖς. 
κατὰ γραμματιχῶν. 

ψευδο- 

(τ 

Ζραγῳδία. 
᾿Αποδοῦναι, καὶ 4]οῦ- 

γαι. 
᾿Ιχϑυοπῶλαι. 
Πίναξ. 
Τήγανον. 
“40; πυρώματα. 
σπάνις «Αρυσοῦ. 

ΜΌΜΜΑΒΙ Δ. 

(οηνίνίθπι ΣΧ ΟΠορμομεΐθ. 

Αὐ]α, εἶνο Δύτσίαμι. 
ΔΜρμοῖαὶ οομγὶν απ. 

ῬΙαέοπὶς οἱ Ηοιποτγῖοὶ οοπ- 
ο ΜΙ ΙΌΠ. 

Απεϊοομυβ. Ερ μλλη 65. 
Απεοοῖὶ Ῥομιρᾶ. 
Ῥιοϊοπιδοὶ ΡΒΠΔάΟΙΡΗΙ 

Ροιηρᾶ. 
ῬἈΠΔάΘΙΡΆΙ ἀϊντεῖαο. 
ῬμΠοραΐοσί5. Νὰνο8. 
Νανὶν ΗΘ γοΪ5. 

Απεέίρομὶ βοτὰ ἘἜγῖτο- 

ΤΟΙ 5. 

᾿ππργεμοοα. [ποίτορα. 

Απεοοῖῆὶ οσοηγὶν τ. 

ΑἸοΟΧχαηδσιὶ οοηγὶν πηι. 

ΑἸ δηΐοπ ΡἈΠΟΒΟρ 5, ἐγτ 
τὰπηϊήί θη 
ΛΑεμομΐ5. 

Λροιοοι Τ᾽ οἴπι5. 
Βαϊθὰ ορίηἶο ἀθ νυ τα 

Δ ΟΟΓ ΔΕΒ. 

Χοπορθοι οοπέτα ἐθηρο- 
εἰ ΤΠ Τί Π 65 ρμοοοδί. 

ΡΙαΐο οοηίτα {Πρ ΟΓΊΙΝ 
τ 9 η 65 μΘοοσδί, 

Νοοτδίοβ. 
ῬΒΠΟΒΟΡὮΪ πιδ] οὐ οἱ, 
(οΥροι, 
Οριϑεμοποιαὶ θονο5. 
Αάνογϑιιβ στην πια τ ο05, 

ξ΄. -. 

Ῥτγαροοάϊΐα. 

Ἐδάάοτο. οὐ θθαγο. 

Ῥιποϊαπὶ γοηήϊζοτο. 

ΤΠ ηχ. 

ϑατέαρο. 
Ατρομέθα νᾶϑᾶ. 

ΑΥΥΙ ταχίζαβ. 

ΘΟΧΟΥΦΡΩΚ. 

157 Ὁ 
1589 " 

190 ἃ 

199 ἃ 
193 Ἢ 
194 ς 

198 ἃ 
9208ὃ ς 
2038 ε 

200 ἀ 

209 ε 
909 ἢ 
210 ἃ 

"ΑΝ ΓΝ 

211 ἃ 
2144. 

218 σ 

2106 ς 

Ἢ 
218 6 
290 ἃ 

2921." 

2] ς 

222 ἃ 

29 8.0 

298 6 
9." 

2510 

02 



ΝΌΜΜΑΒΝΙΑ. 

Γι ξὺν. Βρέννου. 
ΠΠαράσιτοι. 
Κύόλαχες. 
φιλοκόλακες. 

Φιλογέλωτες. 

᾿λαζών. 
Ζοῦλοι. 
““γαϑὰ αὐτόματα. 

Κυνικὸς σεινῶν. 
Ζούλων πλῆϑος. 
“Ῥωμαίων ἐ ἐγκώμιον. 

» 

Φαγήσια. 
““αγηνοφύρια. 
ἑλλοί. 

ἄμα, 
“Τρχέστρατος. 
ΟΣ Ρὴ 
Ἵαντάλου μῦϑος. 
ἀλφησταί. 
ἀνϑίας. 
ἀνμπῆ ος. 

ἱερὸς ἰχϑύς. 
ἀφύαι. 
ἄχαρνος. 
βατὶς, βάτραχος, βά- 

τος. 
βῶκες. 

βεβράδες. (βεμιβρά- 
δες. 

έλεννος. (βλέννος.) 
βούγλωσσος. 

70) ϑ ἀῶ 
Ζεὺς Πϊενεχράτης. 
Θεμίσων ἑῃρακλῆ ῆς. 
μαγείρων ἀλαζωνεία: 

ΟΠ οὐ Βτθηπο. 
Ῥδυδβῖεῖ. 
Αἀυϊαΐοτοϑ, 

Αἀυϊαέοτίθι5 φαΐηδπι βἰπὲ 
ἀοϊοοέαεϊ. 

ἘΙάΙοαΠ ς 
που ηΐ. 

Οϑεεπίδίου. οἵ ΔΥΤΟΡΆΠ5. 
ΞοΥΥΪ. 

Βοπᾶ βροπίο βιὰ ργοάευπ- 
{1.. " 

Ογπίοαβ ἜϑῸ τ 65, 
ΜΟΥ οστπη τυ! ἰππάο. 

ἘΠ ΠΟΤ ΘΠ ΘΟΠΆΪ ΠΗ, 

4π ἀεϊοοίαεϊ 

ΖΖ 

Ῥμαρσεβία, 

Πρ ποροτίἃ. 

ῬΙ5015 ἕλλος. 1ά οϑέ, πὐὰ- 
{0.5. 

Αμΐδο. 
Ατομοβέγαξαβ.. 

γοϊυρέαεί δἀάϊοεϊ. 

Ῥδηία! ἔλθ α]ὰ. 
ΑἹρ]οβέδο ρῖβθο5, 
ΑΕ ὰ5 9 5. ΟΔΠΠἸ ΒΕ γε. 
Ῥοιηρ 5. 

ΘΆΘΟΥ Ρἰβοῖδ. 
Ἄρμγδο. 

ΔΟΒάΓηιι5. 

Καῖΐα, εὐ βδπὰ ρῥἰβοἶβ. 

Βοοοπ. 

Βερταίθα, (Βειμηθγαάοβ, 
Μο τα 65.) 

ΒεΙοππαδ5. (ΒΙΈπμα5.) 
ΒυρΊοββιιβ.. βύ]οα.. 5. 11π- 

σα ]λοᾶ. 
Οοηδτί. 
Δἰοπθογαΐοβ Θορῃ. Πρ ξου, 
Ὁ Βει βοὴ οορη. Πδγοι]οε. 
(ὐφποτι ἐββοϊθηεῖα εἴ 

ἴαβέιϊιδ. 

27 ἃ 
270 ἃ 

»Υτν 
σένα 

978. ἃ 
27ὃ ἃ 

281} 
28] 6 
282 ἃ 
Ὡ8δ2 ἵ 
1". 

284 
286 ἃ 

86» 

280 6 

287» 

288 ἃ 

ἰν. 

88 α 
289 ἃ 

59 Ὁ 

290» 
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ι«γόγγ 085" 
γαλ εός. 

γλαῦχος. 
Γλαῦκος ὃ δαίμων. 
γγαφ εύς. 
ἐ) 'χέλεις, 
τάριχοι ϑυόμενοι. 
ἔλλοψ,. 

ἐρύϑοινος, 

ἐγ κρασίχολοι. 
ἑψητός. 

ἥπατος. 
λεβίας. 

ἠλακατῆνες. 
θύννος. 

ϑυγννγίς. 
ἵππουροι. 
Ἵππος. 

ἰουλίδες. 
χίχλαι. 
χόσσυφοι. 
κάπρος. 

,ὕ 

χρέμυς. 
χίϑαρος. 

κόρδυλος. 
χάμμαροι, 
χαρχας οίαι. 
κεστρεύς. 
χορακῖν ος. 
κυπριαν ὁς. 
κωβιοί. 

κόχχυ) γες. 
χύων καρχαρίας. 
λάβραζες. 
λάτος. 

λ εἰόβατος. δίνη. 
μύρ αιναι. 
μύρος. 
μαινίδ ἐς. 
μελάνουρος. 
εἰελὰν δέρινας. 

μορμύρος. 
γάρχη. 
ξιφίας. 

ΌΜΜΛΕΆΙΑ, 

Οοηρογ. 
ϑφυλ!υβ. 8. Δ] εῖι5. 
ΑἸδποικ. 
(ἸἸαῦοιι5 ἀθ5 ΠΥ ΠΤ. 

ΕΠ] ρίϑοἰβ. 
ἈπρΌ δ. 
ΘαΙδαμηοηΐα 4115 ΟὈ]αΐα. 

Ἐ]1Ορ5. 
᾿γν ἢ γῖ πιι5. 
ἘΠΠΟΓαΒ οΠοΙ , 

Ἐπ ρβοίιιβ. 5. Βορβείυβ. 
Ἡεραΐαπ. 
ΠΟΣΕΤΕ 

Ἐ]αοαΐθη 65. 

ΠΥ Πα. 
ΤΉ ηΪ5. 

ΠΙρρυτι. 
Βψααβ. Ρ 5615. 
Τα 65. 

Ἴυνά!. 

Μεγ] ο. 

Ἀροτ 
(του. 

ΑἸ ατσιι5. 

(οτάνιι5. 

(ὐλπιπιατι. 

(ἀτοατίδς. 

ΜυρῚ!. 

(οΥδοῖ 5. 
Ογρυίηιϑβ. 

(οΡ 1. 

(τοῦ !!. 

(ληὶβ φατοπατίαϑ. 

Τμαρὶ Ρῖ5665. 
Τιαἴα5 Ρ50 15. 
Τιοἱομαΐοϑ. 
ἈΠιταθῆδθ. 

Δίγτιι. 

Μίδομϊοπ. 

ΠΟΙ ΠΤ. 

ΜεΙαπάἀοχίηιι5. 

ΜΟΥ ΑΥΤΊΙΒ. 

Τονροάο. 

Ωθ38 ὃ 42 
294 ς 43 
Ω0ῦὺ» 4 
2904 47 
207ζ ὁ 49 
1... ὙὉ50 
2970. 6] 
800 ἃ 57 
3800 εἐ ὅ8 
3800 59 
3801. 060 
301. 61 
1». ΠΝ 

8014 62 
3016 09 
303. 067 
304 ς 68 
804 ς 69 
8048 70 
Φ0ΘΣ δ ΆΣ 
ἀν. ΠΝ 

0" ἃ ἋΣ 
1}. Ὁ 

90 ὃ 79 
806» 74 
9ῇθ αν λα 
300 ἃ 70 

1}. “ἡ. 
3808 ἃ 81 
309. 82 
209. 82 
809. 84 
10 ὁ “πὸ 
310 ὁ 86 
411 ον 8 

419. ὴ 989 
ἰν. 90 

31 ς...98 - 
410 δ΄ 
415. ὁ τὺ 
413 ἀ 1". 1π 

ποίᾶ. 

313. 94 
914 0 

ΧιρΠίαβ, 5, αἸαάίας ριδοῖβ. 3146. 90 



ΞΒΌΟΌΜΜΑΒΊΙΑ. 

ὀρφώς. 
ὕρκυνος. 
ὄνος χαὶ ὀνίσχος. 
πολύπους. 

(᾿αυτίλ ος.) 
πάγουρος. 
πηλαμές. 
πέρχαι. 

(φυχίς.) 
θαφίδες, 
θίνη. 
σκάρος. 
σπάρος. 
σχορπίος. 
σχόμβρος. 
σαργοί. 
σάλπη. 
συνόδοντες χαὶ συνα- 

γρίς. 
σαυρύς. 
σχεπινός. 
σκίαινα. 
συαγρίδες. 
σφύραιναι. 
σηπία. 

τρίγλη. 
ταινίαι. 
τρύχουροι. 
ταυλωπίας. 
τευϑίς. 

τεῦϑος. 
ὕες. 
ὕχκαι. 

φόγρος. 
χάνναι. 

χρόμις. 
χρύσοφρυς. 
χαλχίδες. 

(Θρᾷτται.) 
«ψῆτται. 

᾿Ιχϑύων ἰδιότητές τι- 
γῶν. 

ΟΥρμιβ, ᾿ς 
Οτουπα5. 
Οπας οὐ οὨΐβοιιβ. 
Ροϊγριι5. 
(Ναυε 5.) 
Ῥαράτιιβ, 
Ῥεϊαμιγβ. 
Ῥογοδο. 
(ΡΗγοῖ5.) 
Ἀσὰ. 
ΘΟ αδϊηΔ. 
ΟΟΓΕ5.. 

ΡΤ 5. 

ϑοΟΥρ 5. 
ΘΟΟΙΉ ΘΓ, 
ΘαΥρί, 
ϑα Πρ. 

δ ποδοπίοβ. εὐ ϑγπδργῖβ. 

ΘΔΌΓΤΙΙΚ. 

ΘΟ ἐπιι5. 
ἔπηθτα. 

Φὐγαρυτάοα. 

Ργγάθμδο, (ὅπ 465.) 
δ ορία, 
ΜΏΠΠ5. 

Τ δοηΐδο. 

“Υδοδυτὶ. 

'Γδυ]ορίαβ. 
ΤΠ οΙρο. 

 ευ 5. 

ϑο 5. (ρ15665.) 
Ἠγοοαβ. (Ηγοὰ5.) 

Ῥπαρτιβ. (Ράρτι5.) 
(Παππηδο, 

ΟἸ τοι 5. 

ΟΠ βορ γυϑ. 
Ομιαϊοιάοβ : ((Πτίββας.. ἐγὶ- 

οἰ 465.) 

(ΤΙταείαο,) 
ῬΆπβοτ 65. 

ἫἜ. 
Ῥιβοῖπτα. φαοτιχμπάδιν ὑγοὸ- 

ΡΥϊοίαίο8. 
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Φετὸς ἰχϑύων. 
Νέμεσις, Ἕλένης μή- 

ΤΊ0. 
Βοιζώ. 
Οιλαινίς. 
ἀήρχέστρατος. 
ἀπολαυστιχὰ παραγ- 

γέλματα. 
Ζ]ωρίων. 

«“Ζάσος. 
(Φάνλλος.) 
φιλ ἔχϑυες. 
ὀψος ἄγοι. 

Ω Ἐλεσταγόρας. ) 
Ξτρατο γίχου εὐτρύπε- 

λα ἀποῳ ϑέγματα. 
Σερατονίχου θάνατος. 
᾿Πριστοτέλ οὺς περιερ-- 

γία. 
ἰχϑύων Ἰατριχά. 

'Κορωνισταί. 
χελιδονίζειν. 

ἰχϑυομαντεία. 
βαλλισμός. 

2 ,ὔ εἰλαπίγαι. 

᾿ , ΕΣ 

ϑεοὶ παρόντες εὐωχου-- 
μένοις. 

Ἴ ., 
ἐπιδύσιμα. 
Ρ] ᾿Ὶ ε , »" 

ἀπὸ σπυρίδος δεῖπνον. 
’ (σύνδειπνον.) 

, 

συναγώγιμα. 
δι 

συμβολαί: 

Τακερόν. 
γάπυ. ̓ (σίνηπυῦ 
(ἔμβαμμα.) 

ΒΌΜΜΑΒΊΙΑ. 

Ριβοΐαπι ἐπιθο . 
Νοιιοβὶβ. Πθίθῆδο πιδίοσ. 

Βτῖσο, ἄθᾶ ᾿πβοιη ] ΤΠ. 
Ῥμιϊδοηΐ5. 

Ατοβορίγαξιε. 

γοϊαρέαεί πα] πάπιπι ἱπ 
μὰς νἱΐα. 

Τοτίοπ, οΡΒοπίοσχιμι βουΐ- 
Ρίοτ. 

Τιαβιι5 Ἠου μὴ ΟΠ 515. 
ῬΒΆΥΠΠῺΒ.. Ρἰδοῖαπι ΠΟ πιο, 
ῬΡιβοίιαα. πο! Ὁ π 65. 

ΟΡποπίοτγιιπι Πο! ! 068. 

(ΤΠ οἰ οβέασογαβ.) 
Νεγαϊοηῖοὶ ασοίς ἀϊοία οἔ 

ΤΟΒΡΟηϑᾶ, 

ττιβάσηιν 015. 

Ατιβίοίε! 5 συγ ἐοβίξαβ. 

Ῥιβοίποιν ξαοι!ξαίε5. (ἀΐαο- 
τείοὰο.) 

Οοτοπί βαρ. 
διγαπάϊπαγα. Ρτὸ Βίτιη- 

ἄπιθι. δέΐρθια. τηθηά]- 
οῦτο. 

ΑΔ Ριίξοῖθιις νδξοϊηΐαπι. 

ΒΓ σα 5, 

εἰλαπινασταὶ, 4] ρατίέϊ- 
οἶροβ. ἤορθαπέ. βρίοπάϊ- 

ἀογαμν ἀρραταΐιαμι ἱπ 
5ΔΟΓῚ ΠΟΙ 185. 

Ποὺς ἰμέογοϑθθο ΘΟΠΥΥ 5 

ῬΤΙΒΟΙ ΘΧ δε πα στ Πέ, 

ρομδο διιοίαγίδο. 

Οὐοομὰ 6 βρογξ}!8. 

((οεμπα.) 
(ΟΠ! αςῖα6 (οοομαο.) 

γθοΪδο, 

Τακεραὶ. Ροτγηδο. 
διηηρί. ΝΑΡΥ. ] ὉΣ 
Οοπάϊποηδιιι. οι} ν" 



ΞΌΜΜΑΒΚΤΓΙΑ, 

“ωλῆ.- 
γογγυλίς. 
βουνιάς. 
κράμβη. 
σεῦτλα. 
σταφ υλῖνος. 

κεφραλωτόν. 

(Γἡ ἤϑιον. ) 
χολ οκύντη. 
ὄρνεις. 
᾿ναξανδρίδης. 
δέλφαξ. 
πεταλίδες σύες. 
λαρινοὶ βόες. 
πολυμάϑεια μαγείρων. 

ἑπτὰ σοφοὶ μαγειρικῆς. 

παραφέρειν. 
γεύματα. 

χοῖρος ἡμίεφϑος. 

ἐξαίρεσις. 

μάγειρος Πλατωνικός" 
ἢ ἀρχαιολεξία μαγεί- 
ρου. 

χῆνες σιτευτοί. 
ἡμέκραιραι. 
κρεωκάκκαβος. 
ἀναβραστά. 

ὄρχεις. 

ὀξάλμη. 

ὀψάριον. 

ἔμψυχα ἐσϑίειν. 
ὀλβιογ ἄάστωρ. 
φασιανικοί.. 
ἀτταγᾶς. 
πορφιρίων. 

Σ ’ πορφυφίς. 
πέρδιξ. 
ὦτιδες. (ὦτοι.) 

φασιανός. 

Ῥείαβο. ᾿ 
Ἐαρᾶ. 
Νάριμ. 
Οτάμθε 5. Βγαββίοα. 
Βεία. 
ΘΙ ΔΡΉΥ ΠΠτιΒ. 
Ὀαρϊἐαξαχα (ροτσιμι.) 
αεέμππη. ((ἀεέμγιιμι.) 
Οπουτρθιία. 

Ανο5. (ἉΠΠπη8ς.) 
Απαχδμάτσι65. 
Ῥοτοο 5. 

Ῥοίδ!Ἂθς5. 565. 

ΤΠ ατίηΐ θον 65. 

Οοφαοταχι πλ εἰ ἀτία 50]- 
δῃηξϊἃ. 

Οοᾳυϊ βαρίθηξεβ βαρέἔθη 
ΒΘΟΆΙΏΠΙ. 

Αἀΐεντγο. 

Αἴιὰθ σιβίαπειγ (δβρθοὶ- 
μιῖ 8.) 

Ῥογοῖβ βαμιΐαβϑι οὐ 856- 
χη] Ο5{1:5. 

ἘΣ χοηϊζογδίϊο. 
Οοφαιβ ΡΙΔἐοηϊοιι8, 5. 60- 

41 Αγομαροϊορία. 1. 6. 
46 τοῦθ ΠΕ (115. σαγ- 
του ϊἹξαϑ. 

ΑἸΕΙΟ5. ΔΠ5ΟΥ65. 

τ Ἰαΐα οαρίία. 
Οὐθοσδοοάθι5. 
Οὐτο ἱπ Λφὰὰ ξεγγθηΐα 

οοσίᾶ. 

Τορίοβ 
τἰᾳαϊ. 

ΟΧαϊπο. βὲν δ. γηυτία, 

ΟΡβοηϊάιῃ. (ῬΊβοίοα 5.) 
Απϊἰπιδέα οοπιοάργο. 
ΟἸἹΡιοραβέου. 

ῬΠαβίΠ15. 

Ατέαρσοῃ, 

Ῥοτρενγτίοη. 

Ῥουρλγυ δ. 
Ῥοτγάϊχ. ᾿ 

Οεάοκ {εἐ Θεέ.) 

τη οθαπε ἃπ- 
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σχῶπες. 
ἄλ ἐχτρυών. 

στρουϑύς. 

Ὀρτυγες. 
χέννια. 
χύκνος. 

(γέρανος. 
φάσσαι, περιστεραί. 

γῆτται. 
χολυμβίς. 
γαλαϑηνά. 

δορχάς. 
ταύς. 
τέτραξ. 
ψύαι. 

οὔϑαρ. 
ὑπογάστριον: 
λαγώς. 
χούνιχλος. 

χελιδονίαι λαγωοί. 
Καλυ δώνιος σῦς. 
Σύαγρος" 

ἀσχέδωρος. 
ἔρεφοι. 
ῥοδουντία λοπάς. 
μαγειρικὰ παραγγέλ- 

ματα- 

ϑοδωνία λοπάς. 
“Ἢγήμων παρῳδός. 

, ’ 

Τηλεμάχου χύτρα. 
χειρονιπτρον. 
ἀπόνιμμια. 

χειρόμαχτρον. 
ὠμόλ ἐγον. 

« ΑὟἮ » 8.9 

Ἡραχλέα παῖς θάνας. 

ΌΜΜΑΒΚΊΙΑ. 

ΞΘΟΡ65. 
ΟἍΠ5 δα] πδοει5, 
ῬάββοΥοα. 
Οὐοεατγηίοοβ." 

(ΠΒοπηΐαὰ. 

ὕγρπυ5. 

(τυ5.) 
ΟοἸαθαθ. ῬΠαβ586. 
Ἀπαΐεξ. 

ΔίογσΒ. 

(δ! δεμ πὶ ἡ 5. 
Ρογοῖ. 

οτγοδίο5. 

Ῥαγνο. 

Τοείταχ. 

Τα}. 

1)»ε.. 

6}. 

ἴμεριι5. 

(ὐπῖοῦϊα5. 

ΟΒοΙΔομῖας ᾿ΘρΟτ65. 

ἰαοἰοηΐοϑ 

Οαἱγάομτιβ 5115. 
ϑγάρτοβθυ. ΠΟΘ ΡΓΤῸ- 

Ρτίμ. 
Αρεῦ, ἀσχέδωρος. 
Ἠοεάι. 
Ῥαείμα Ἀποάιιπέϊα. 
Ῥτγδοοθορία δἱ οὐίηδπὶ 

Ρογεϊηοπέϊδ. 
Ἰλοξαοθὰ ραξϊπα. 
ΗἩδροιποιῖβ Πα βαλ- 

λητὺς λιϑίνη, ἰδρξαβ 
Ιαρ᾿ 4 οιι5. 

ΟἹ Τ οἸοιδοιῖ. 

Μία! ν᾿. 
Οαδανοτῖὶβ Ιούῖο. (Αφυα 

[πβέγα 5.) 
Οἰιεϊγοπιαρίγοπ. (πιῃ 1} 6.) 
Ἡμιουῖβ ἰηϊδοίιπ. (11π- 

τοῖν.) 
Ῥυεῦ «ᾳυΐ Ἠδγου] ἀαααπὶ 

Δ οηἷβ. πιαπῖθι5 τηἷ- 

πἰδίσοθας, ἐαἰ στο ἃ 60 

Ἰηξοσίσοξυ. 410 ἢ 80 



Ἡρακλῆ ᾿ῆς ἀδηφάγος. 
“Ἱεπρεὺς, περὶ ἱπολυφα- 

γίας ἐρίζων Ἣρα- 
χλεῖ. 

ἸΠίλων ὃ Κροτωνιάτης 
ὅλον βοῦν καταφά- 
γέι. 

χ49ληταὶ πολυφάχγοι. 
δα ϑυλὴ ἀϑλητῶν. 
Βοιωτοὶ πολυφάγοι. 
«Αἰγύπτιοι ἀ ἀρτοφάχγοι. 
Βόκχορις καὶ ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ Νι εύχαβις με- 
τρίᾳ τροφῇ χρῶνται. 

αὐτάρχεια Πυϑυγόρου. 

εὐτέλεια διαφόρων. 
“Πενεδή μου συμπόσιον. 
“Ἵρκεσιλαείου δείπνου 

εὐθυμία. 

μάχιμα δεῖπνα. 
γαστρὸς πέρι διαβολή. 
ΖΙ]εδείπναμεν. 
ζωρότερον. 
κύαϑος. 

ἀκρατέστερον πίνειν. 
οἰνοχόοι εὐγενεῖς. 

οἰνόπται 
σίοις. 

χρᾶσις οἴνου. 
Σχυϑικὴ πόσις. 
χοτταβίζειν. 
οἰνοποσία. 
οἶνος μεϑύσχων. 
ἀἥλκαῖος φίλοινος. 
ἁΠριστοφάνης φίλοινος. 
ὑδροποτεῖν. 
οἴνου κρᾶσις. 

ἐν συμπο- 

ε 

ὕσα Πλάτων περὶ οἵ 
γου. 

ΞΌΜΜΑΚΙΑ. 

1. 

Ἠροτοῦ]ο5 νοτᾶχ. 
Πορτθιβ γοτῶχ. ΘΟΥΔΠΒ 

ἀθ. ροϊυρμασία εἰμ 
Ἠδφτοῦϊο. 

ΜηΠῸ ὑτοίοπίαίοα ἱπίδ- 
στάσι θοναπὶ οοπιοάϊ. 

ΑΘ] εΐδα νουδοι ββί πη. 
Ἐτταπιάοπι νἱταρογαίίο. 
Βοροί νοτυδοὶββί τη. 
ΑερΥρΡΕΙ ρᾶπὶ5 ἅν !άϊ. 
ΒοοοΠΟΥΪ5 οὰπη οἰπ5 θέα 

ΝΘΟΟΒΑΒΙ ἔγαρα ξαβ. 

Ῥγεμαρότας ἔγιιραϊαβ 58 
βοτίε σοπίοσηίδ. 

Μαυϊέοτιπι ἔγι ρα! ξαβ. 

ΔΙεποάθμν σοηγὶν π|ηὶ. 
Ασοθϑιίαὶ ἴπ ΘΟΉΥΙΨΙΟ. 

οἴσθ Ρδηθ ἀοεποοτοί, 
Ῥτυάοπέῖα ἰῃ ζαοοίο 
ἀϊοίο. 

(οηγίνία ἐππη]έιοβα. 
γοπίτῖβ νι δαρουΐθτη. 
Ῥγδοίονϊξιπι ΖΙεδείπναμεν 
γῸΧ ζωρότερον. 
γ δίς, 
ογαοίμβ ὀίδογο. 

ῬοοΙαΐογοβ οΐπι ΠΟΡῚ15- 
Βιτΐ ᾿Πγ 6 Π65. 

Οεμπορίδς ἴπ ΘΟΗΥ Υ 5. 

ΩΣ ἐδ ρ ΓαἔαΓα. 
ϑογεῃῖδα μοΐδεϊο. 
Οὐεξαθι ᾿πιδὰι8. 
Ῥοΐαζίο νἱπὶ. 
Ὑτησηὶ ἀοιημοηέδηϑ, 
ΑἸΙοδοι5. νἱπο ἀοαϊέιι5. 
Αὐἰβεορ πα πο5. Ὑἱπὶ δι Δ 8. 
Ασυὸπι ροΐαηέξοδ. 
γι. δ ἐοιῃρογατχὶ 

ἀεβεέ. 
ῬΙαΐοπὶβ ρὐδθοορέσχη ἀς 

σἰηὶ γοίξίομπο. 
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οἶνος ἠλφιτωμένος. 

«“1ακεδαιμονίων 
πύσεις. 

ΝΝέστορος φιλοποσία. 

προ- 

διψῶ. 

Πρωτέας, ὃ ἸΠ]αχεδὼν 
πολυτιότης. 

5 

᾿Πλεξάνδρου πολυπο- 
σία. 

’ Ψ 

μέϑυσοι ἀναφρόδιτοι. 

(ιλίκπου φιλοποσία. 

ΦΙΛΟΠΒΘΤΕ; 

Χόες ἑορτή. 
“Π)ιονύσιος “Ἢρακλ εώ-- 

1ῆς- 

’ 

᾿Αντίοχος φιλοπότης. 
πολυπόται βασιλεῖς. 

“Ρωμαίων καὶ Ἰταλῶν 

γυναῖκες γήφουσαι. 

γυναῖχες φιλοπύτριαι. 

" »ῶΩ. ἯΙ 
φίλοινα ξϑνη. 

μέϑη, μητρόπολις τῶν 
δεινῶν. 

οἶνος, ᾿ἡφροδίτης γάλα. 
χυβεία “Ροδίων περὶ 

γυναιχῶν. 

"άν 'ϑέας εὖ ρετὴς ποιή-- 
σεως τῆς διὰ συ γϑέ- 

των, καὶ ᾿σωπό- 
ϑωρος. 

πάροινος. 
ἀρρυϑμοπύτης: 
ποτιχύς. 

ΒΌΜΜΑΈΆΕΙΔΛ. 

γιμῦπι ρΡοϊΪοπέᾷ τιἰχίυτῃ, 
γεὶ ρΡοϊεπέαζαμπι. 

Τιαοοἀοοπιοπίοτιιν ρτορὶ- 
Ὠδέϊο. 

Ναοβέουιβ ΡΠ] οροβία, βἰνα 
ἈΙΡδοΙἔα 5. 

εἶθ. ἀντάα. 
Ῥχοίθαβ Μίασοάο ἔιϊε θ1- 

Ρναχ. 
ΑἸοχαμότι Βἱθαοϊέαϑ, 

ἘΡρτίοβὶυ τοὶ 
᾿προίοη 65. 

Ῥμμρρὶ. Αἰοχαπάνι ρὰ- 
ἐγ15. Ὀιραοϊξαβ. 

Ὑ]ἱΠοσοτπν ἃ6 ΘΡΙΙΟΒΟΓΙΕΙΙ 
οαξαϊορι. 

Ἐδβέυβ ἄϊο (οπρίοτγιπι. 
Βιοηγπίιβ Ηογδοϊοοΐοβ ἴδ- 

βέσμιν ΟΟΠρΊοσ απ. 66[6- 
Ῥγᾶῃ5. 

Απεϊοοθηβ γὙ ΠΟ 5115. 
ἤοσιν. νἱῃοβογιηι 

μιδγαξίο. 

Ἐλοιπαποτητι ἃ ΓΑΙ οστιμα 
ΤΠ ΓῸ 5. Ὑἱπ ΠΟΘ 

θη πηέ. 

Οταδοοσιιπὶ ΒΗ ΠΟΥ. 5. θἷ- 

Ρᾶφ65. 

υλο ΠπδίΟΠ65 

βᾶ665. 

6ηϊ- 

δἰης δ ὶ- 

᾿γπααι {Υ ̓ πο] εμεϊ} πιο- 
ἐτορο 5 στὰντογιμ πιὰ- 

Ἰοτυμη. 
γιμιηι., μου 5 ἰδο. 
ἘΠοάΙ ἐοββουὶβ ἀθ τυ ]ϊο- 

αἰθὰβ ἱπροπιΐβ Ἰμάοτο 
ΠΟΙ γουιϊ. 

Απίμοαβ [ϊμάϊα5. ρΡοῦβῖπη 
489 ἢξ οομιροβιτῖὶβ πο- 
τη θτι5. δἀϊηνθηϊί. 

Ὑι:ποϊοπίϊὰ. ἀοιιθηβ. 

ΠΕ Ροΐα αὐοτχ. 

Ροία8. [υἱ0ς ΙΣ. ] 

γΘΏΘΤΘΔΘ. 

Ῥλαὰ.. ὍΑρΡ. 

439» 40 

4332 ὰ ΑἹ 

425 9 
438 ὦ..43 

4344. .44 

434} [}. 

434 4 

435 « 46 

ἜΒΑ ΩΣ, 
437 ς 49 

437. δ0 
438 ς .51 

1}. 1}. δα. 

440  ς δ6 

ΔΑ] δ: Δ 

419} δ9 

4413 61 
4414 02 

444 63 

ΑΔΛῦα 1». 
445» οἷ 
λλδ ἃ ὃ», 
Ἀλὺ ἃ 1. 



Ν 

τὸ μεϑύειν τὰς ὄψεις 
πλανᾷ. 

Πῖϑι. 
πίομαι. 
ἐπίστιος. 
τὸ πῖγνον. 

βούτον. 
“Ιιόνυσος. 
Γρῖφοι. 
ζημία τοῖς ἀξυνέτοις 

τῶν γρίφων. 

Περὶ Ἐχπωμάτων. 
“Ποτήρια. 
παλαιῶν τὰ ἐχπώματα 

μικρά. 
Κυλικρᾶνες. 
ΑΚύλιχες. ᾿ 

Κάδμου μνῆμα. 
Ξενοφάνους συμστοτι-- 

κὰ, καὶ “Ἵναχρέον- 
τος; καὶ᾽ Ἴωνος. 

τὸ ἑῆν τί ἔστι. 

τρόποι πόσεων διά- 
«φοροι. 

κεράμια, 
“Ροδιακαὶ χυτρίδες. 
διάφοροι μανίαι. 
διονυσιάζοντες. 
διὰ τί Νύμφαι τροφοὶ 

“Πονύσου. 
πολλῶν χτῆσις ἐχπω- 

μάτων. 
γραμματικὸν ἔχπωμα. 

οὐαὶνυ χοῆσις. 

γυάλα. 
ΑὙΠΈΝΑΕυΒ, 1Π]. 

ΞΌΜΜΑΒΚΙΑ. 

Του] οηςτία οἷο 46- 
οἰριί. 

ΒΙΡε ! 

Ρ1Ρο. 

ΟαΠχ ἐπίστιος. 
ψίμππν οχ Βοχάθο οοηΐε- 

οἴπιῃ. 

Βυγυίοῃ. 
Βδοοθιικ. 

ΟΘΕΙΡΗΙ. 
(δ Ποῦ πὸ Ῥγδοιηΐϊὰ 60- 

ταση 4 'στίρ!ο5. 501- 
ψἰβϑοηΐ, 

14 

Ὀο ΥΆΑΞΙΚ ΡΟΤΟΒΠΒ. 
Ῥοοαιἶα. 

Δία! ροο 15. 81 δυμηζ 
οχίριβ. 
Οὐ οτ Π 68. 
(Ἀ]Π1665. Ἰοοὰ5 ΘΟ οθτὶβ ἴπ 

ΠΙντῖοο. 
(δάμη πη ΘΠ  Π1Π|. 
ΣΧΟΠοΟρΡΒδπ 5. ΑΠδογθο 8, 

οἱ Ἰοπὶβ οοηγίν]ϊᾶ. 

γινογὸ αυϊά 516. 
Ἠϊέα5 νασὶὶ ὈΙ θα πάϊ. 

ἘΠοΙΠ 1 ῥοοῦ]α. 

ἘΠοάίδοδο οἰ᾿α1δ6. 

Τηπαπίδο Αἰ οΓ οπέϊα., 

Βαοομαηίοβ. 
σα Νυῶρθας ἀϊοαπέγ 

Ναΐίτῖοος βασοῖ. 

Μαυϊέοτιμη Ροοιϊονιτι Ρ05- 

ΒΟΒΒ10. 

Ῥοσυϊασι. ἀτσοπέομπι ᾿ϊΐο- 

τὶβ ἰηβοπίρίυπι, απο 
Νοβίοτὶ5 ἴαϊθδο οτοίο- 

Βαΐίτιν. 

ἴϊειι5 ᾿πξοσασαμ ὁ 9 τ᾿. 

(ὐναΐο. 

1087 

Ῥαον ἸᾺΡ: 

ΔΔδΓ 64 
Δ4ἀὶ'θὰ θῦ 
4484 66 
440 1}. 

447 κα 1 
47 ἢν 
447] ἃ 68 
448." 99 54ᾳ- 

4δ7 ἃ Ξ 86 

459 ἃ ] 
4600" (3) 

460] ἃ 4 
401] ἐ ὅ 

402» θΘ 
1}. νι}. 

402 ε ν 
4θ8 ἀ 9 

408 ὁ 10 
0 «1 
Α4Αῦὃ4 ς 1». 
4044 12 
ΟΠ ἃ τ 1: 

}». ἰδ. 

Δ4θ0ὅ ς 14 

ἀρριιε 830 
Δϑὸ ἢ ΗΝ 

ἢ ΤΥ ΔΝ μὰν. 2. 

,. 



1088 Ξ5ΌΜΜΑ ΕἸ Α, 

ΡΑΡ. ὕλαν. 
δεῖνος. Ἠεΐποκ. 4074 32 
δέπαστρον. ΤΠ οραβέγιπι. 4088 33 
δαχτυλωτόν. Ἰ)αοίγΠ]οίοπ ΡοΟυΪ πηι. 408 ς 84 
ἐλέφας. ΕἸΘρΡα5. ροουϊαπι. ΔΟΒῚ. 95 
ἔφηβος. Ἐρμοθιβ ΡΟΟΘῸΪ σο παι. 4094 386 

[οπιο ροσαίπμ,.]} 469» 1:1. 
ἡδυποτίς. Ἠεάγροείβ. 1}. 27 
Ἥλιος διὰ ποτηρίου 801 ἀἀ οσοάδυι ἐσπάϊε 

χομιζόμενος εἰς τὴν νοοέιβ Ροοιο. 
δύσιν. 409 ἃ 38 

ἠϑάνιον. ἘΠιαπίοπ. 4710 4 40 
ἡμίτομος. οι βϑοίιβ.9 ΡΟΟΙΪ σΌΠιι8, 1, 1}. 
ϑηρίχλειος, ΤΠουοἰ οἷο. 470. 41544. 
ἰσϑμιον. Ἰβεμπιῖοπ. ροου. δρυά 

Ογρτῖοβ. 472 ε. 44 
χάδος. (αάτ5 ροουϊυπὶ 1". 4 
χαδίσχος. Οαἤϊδοιι5. 473» 46 
Ζεὺς Κτήσιος. Ταρίέον Οἰοβῖιϑ. 4713 ς ἷν. 
κάνϑαρος. Ολπ ματα. 473 ἃ 47 
χαρχήσιον. Ολτολιοβίαπι. 414. 49 
χάλπιον. Ὁαϊρίοπ. 47ὅ ας ἰν. 
κελέβη. Ὁ εἸοΡἃ. 1}. δ0 
κέρας. (οτπι. 47ρ.α.... 81 
χκισσύβιον. Οἰξβυθίαπι, 470 ὃν δ 
Κυμβίον. Ογιαθίθμι. ἀχιῦν 
κιβώριον. ΟἸβοτίαμι. 417 ες δά 
κόνδυ. Οοπάγ. ΓΟ ΣΎ ΤῊ} 

Κονώνιος. (οποπῖαβ. 4728 "Ὁ 1}. 
χότυλος. Οὐοεν 8. 1}. δθ 
κοτύλη. (ούγ!α. 478 ἃ... 7 

ἡμίνα. Ἡδεπιΐπα. 479 ἰν. 
χοτταβίς. Οοιίαθ 5. 479. ὅ8 
χρατάνιον. Ὁταΐαπίομ. 479.ἴ-:.Ὁὅ9 
χρουνεῖα. Οταποία. 4804 1}. 
χκυαϑίς. Ογαμ 8. 480» Ψ:"». 
κύλιξ, (αἰ χ. 1}. 00 
κυλικηγορεῖν, ἡπίον ροσμῖα δοποϊοπαγὶ. τ}, ἐν. 

φοξίχειλος. Ῥοοιῦϊ βόπυβ. αυοὰ ἴῃ 

αοαέαπι [αδεϊσἰαζατ. 480 ἃ ἱἰν. 

χυλιχνίδες. οχίσιϊ ΘΆ}1668. . 801 .6] 
κύπελλον. Ογρειίαπι. 489 ς 685 

χύμβη. Ογιμρα. 488. κ. Ὁ 19: 

κώϑων. Οοίμοη. 4338 ν"»ν 66 
λαβρωνία. ΤαΡτοπία, 484. 08 
«Τάκαιναι. Ἰαοοηϊοὶ οα]ΐοο5. 484 069 



,). 

λεπασταί. 
λοιβάσιον. 
σπονδεῖον. 
«ΖΦ έσβιον. 
λουτήριον. 
«Ζυκιουργεῖς. 
μιέλη. 
μετάνιπτρον. 
μαστός. 
μαϑαλλίδες. 
ΤΠάνης. 
Νεστορίς. 
Σωσίβιος ὃ «Δυτιχός. 
ὅλμος. 
ὀξύβαφον. 
οἰνιστηρία. 
ὄνυξ, [ἴϊπππιο 
ΤΠΙαναϑηναϊχόν. 
πρόασρον. 
πελίχαι. 
πέλλα. 
πενταπλύα. 
πέταχνον. 
πλημοχόη.. 

, πρίστις. 
προχύτης. 
Προυσιάς. 

ὑλλιξ.] 

.,ὔ 
θέοντα. 

“Ροδιάς. 
δυτόν. 
ἜΞΟΠΜΠαΝ 
«-ανναχθρῦ. 

“Σελευκίς. 
σκύφος. 

ὔ 

σροπιίνειν. 
λάγυνον. 
σχυϑίσαι. 

Βοιώτιοι, οἵ χαὶ Ἧρα- 
χλεωτιχοί. 

ταβαῖται. 
τραγέλαφοι. 

τριήθης. 
ὑστιαχὸν. 
φιάλη. 

φιάλη ἀμφίϑετος. 

ΞΌΜΜΑ ΕΑ. 1589 

ΡΑα.. ὍΟἊᾺρΡ, 
Τιεραβέδο. 484{ 70 
Το θα βίοη. 4δ8θ8θεα 71 
ΘΡΟΙΘΙΟΗ. ἰβ. 1}. 

ΤΠ βλπιμ. 1}. 1}. 
ΠΆΡταμι. Δ :». 
Τιγοῖατρο5 ρ] 4166, 48β8βε 79 

Μεϊο. 486ε 78 
ΜείδπΙρίτομ. 480 "». 
Μαβέιιβ. 487} 74 
ΜδΕΠΔ111468. 43 7 
ίαμποε. 1}. 78 
Νεβίου!5. 487 70 54. 
ΘΙ 5. Πυγείοιιβ, 493 ς 8 
ἨοΙμιο5. 494» 86 
ΟΧυΡάρππηι. 1}. 47 
Οεπἰβίετϊα. 4048 88 
Οπγοδίηὶ βουρῖῖ. [Ο]11χΧ.}] 10. 1}. 
Ῥαπαιποηδίοιιηι. 1. 49 
Ῥτοάτομ. 4954. ἼΠ, 
Ῥε!ῖοδο. 1}. 0 

ΡΠ]. ἀθῦο 91] 
Ῥεπίδροδ. 495. 99 
Ῥίον ποι. 40 ἃ ΉΝ 
Ῥ]οπιοομοῦ. {Ῥ. 93 
Ῥτιβεδ. ΔΟδ ἢ: 
Ῥτοο γέο, 490. 94 
Ῥτιιβίαβ. 408 ἃ Ῥ". 
ἨἩμποοπία, 1. 6. Πυϊάα ρο- 

οὐ]α φιδοάδμι δἰς ἀϊοία. 490 ας 9 
ἘΠιοάϊα 5. 1}. 90 
Ἐηγίου. 4961 97 
ΘΔ ΠΠΔΟΓΙᾶ, 4976 "5.98 
ΘΙ οτιοἶ5. 407 1. σαν. 
ΦΟΥΡα5. 4938. 99 
ῬΓΆΘΡΊΡ ΓΟ. 498 ο. 99 
Τιασομᾶ. 499» 100 
ΒΟΥ ΓΙ χαγ6. ἱπορυϊατῖ. 499 ἢ 101] 

Βοροίϊ! βουριὶ, Ποτγοιϊεὶ 
ἀϊοέϊ. δ00 ἃ [. 

Ταβαρίδο. 00 ἃ 102 
Τταρ !αρ !. 1}. 1}. 
"ΓΕ σθ 5.9 ΡΟουΪα πη, θη δ πὴ; 
Ἡγεϊδοιπι. 1}. ἀ!. 
ῬΜΊαΪα. ἀν. 103 
Ρμίαϊα ἀμιφ ίϑετος Ποιποῦο. 501 Δ ἱβ. 

105 
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βαλανειόμφαλοι. 

ἀργυρίς. 
χρυσίς. 
χυτρίδες. 
ψυγεὺς ἢ ψυχτήρ. 

δός. 
(οσχύφια. 
ὠόν. 
χύχλῳ πίνειν. 
χρατηρίζειν. 
Ἐενοφῶν καὶ Πλά ἅτων 

φιλονείκως ἔχοντες 
πρὸς ἀλ λήλους. 

᾿ἡλεξαμενὸς εὑρετὴς 
διαλό γῶν. 

“Πλάτωνος χαχολ λογία. 
Πλάτων πρὸς ἅπαν- 

τὰς δυσμενγής. 
Πλάτων ος χαχοήϑεια 
πρὸς πάντας. 

Πλάτων φιλόδοξος. 
χατὰ Πλάτωνος. 
Πλάτωνος μαϑηταὶ 

τυραννιχοί, 
Πλατωνικῶν διασυρ- 

τικά. 

Ἡδονή. 
Ἄς ». 

χαϑ᾽ ἡδονῆς. 

«- " Ὶ ὯΞ 

ὑπὲρ ηδονῆς. 

« “» . Ἡρακλῆς φιλήδονος. 

τρυφὴ, τέλος τοῖ 
βίου: 

Περσῶν τρυφή. 
Περσῶν βασιλέως τρυ- 

φῆ. 
προσξ εράλτμον βασι- 

λιχόν. 

ΞΌΜΜΑΒΚΙ ΔΑ. 

ῬὨϊαϊαθ ἰπβέατ ὈΠΊΡΙ]Π1Οἱ 
ΡαΪποὶ, 

Λαρυτίβ. ἀὐσοηίθα ρμ]α]ὰ. 
ΟἸγυβῖβ. αὐτο ρἰαϊα. 
Ομ γεν άϊὰ. 
Ῥευοΐογ. 
Θά. 
Οοπβουρ μία. 
Ονυυμ (ροουϊμι.) 
1 ογύφηι ὀίψεγο. 
Οναΐξογ δι εἰ. 
Χοποόρμοπ ἂὸ ΡΙαίο δο- 

τὰ} 5101 ΓΌοΓο. 

ΑἸοχαιιθπιβ Ἴ οπι5, Π΄1α- 
Ἰοροτῖιηι ᾿πν ΘΠ ΓΟΥ. 

ῬΙ]αΐοπὶβ πια] οἀϊοοπέϊα. 

ΡΙαίο οτρὰ οποίος 1π- 
νἰάυκ. 

ῬΙαΐοπ 5. οὐσα ΟΠ 65. τηὰ- 
Ἰονοϊοπίία εὲ ἱπιρτο- 

θϊΐαβ. 

ΡΙαΐο α]οτίαο οπρίάπ5 δα, 
ῬΙδέοη 5 ΟΥΤΟΥ. 

ῬΙαΐομὶβ ἀἸβοῖρ}} ἐγτη- 
Ποῦ ἔμπογο ἱπσθηΐο. 

Ῥ]αἰοπίοοταμπι ᾿ἀΧιι8. 

ΤΈΣ 

ὙΟΙΜΡΤΑΒ. 
γοΙϊαρίαδξοιη σγᾶν ἰ55ἰ πιὰ 56- 

φαππέμτ ἐἀπιπᾶ. 
γο ρα. πΠΙΒρΠΔΠΙΠΊΟΒ 

τού άτε Ὠομπιΐποϑ. 
Ἡδγοιϊοα. νοϊιρέφέοπι 56- 

ΟἸμξι 5 ἸΠ ΧΊΠΙ6. 
γοϊυ ρίας. υἱΐαθ ἢ ηΪ5. 

Ῥογξαγιη ἴπχιις. 

Ἐορὶ5 Ῥογβασιμι [υΧῈΒ. 

(οΥνίοδὶ 

Ῥογβαβ. 

τοσίαν δρᾶ 

Ῥλο,. αν. 
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᾿ ΒΟΜΜΑΒΤΕΑ. 

«Τυδῶν τρυφή. Τιγάοτιπι Πὐχιι5, 
Ὀμφάλη. Ομρ 816. 
ΤΠ ίδας. ΜΙ485. 
συγγραφεῖς Ὀψαρτυ- θ)υἱ ἀ6 οὐβοῃὶῖθ ραταπα ας 

τικῶν. ΒΟΥ ΡΒοσΙηΐ, 
καρύκη. Οατγοα. 
χάνδαυλος. (απάήδα!οκ. 
βασιλεὺς τῆς λιβανο- Ἐδρσαπι ἐπυτίΐοτας τορῖο- 

φύρου. πὲβ ἰσῃηᾶγία Ὧ6 ΌΧΙ. 
Τυρρηνῶν ἡδυπάϑεια. 
Τυρρηνῶν ἡδυπάϑεια. 
ἘΑΛΕΝ τρυφή. 

Συβαριτῶν τρυφή. 
ἹΠασανάσσου φιλο- 

στοργία. 
ἕπποι ὀρχούμενοι 1 πρὸς 

αὐλόν. 
- , ͵ “Συρακουσίων νόμος 

κατὰ τῆς τρυφῆς. 
τ' »-΄᾿ ͵ Α 

“υβϑαριτῶν νόμοι περὶ 
τρυφῆς. 

Συβαριτῶν δλεθρος. 
Κροτωνιατῶν τρῦυ φῆ γῆ. 
Ταραντίνων τρυ φ ή. 

Ἰαπύγων τρυφὴ 

ἀπώλειω. 

ΤΠασσαλιωτῶν τρυφή. 
Σιριτῶν τρυφή. 
Τηιλησίων. 

-»-Ὁ «' , ὠ 

ψῶϑῶν ὕβρις καὶ ῥῆ- 
σις. 

3 

ἀποσχυϑίσαι. 
“Πβυδηνῶν τρυφὴ, 
χαὶ ᾿Εφεσίων. 

Σαμίων. 

Κολοφωνίων. 
Ἰώνων. 

χαὶ 

Βυζαντίων καὶ Χαλ- 
χη δονίων. 

Θετταλῶν τρυφή. 
Οαρσαλίων. 
«“4ϊἸτωλῶν. 
Συρακουσίων. 
““ρυκαγδέων. 
Ζαχυνϑίων. 

ΓΗ οοστ [ΠΧῚ5. 

Ἴντγβοποστιπι [τ ΧΊΙ5. 
ΘΙ ΘΙ Ϊοσαχα ἀο! 1 186. 

Υ Ρατ ἔάστιτ ΠΙΧΊΙΒ. 

Ναί πῖσθαθ πὶ ΠΡΟΘΓΟΒ 86 

ῬΌΔΟΝ ΔΙΉΟΥ. 
Εφαϊ δά εἰθῖαβ. βαϊαπέθβ. 

Αρυὰ ᾿γυδουβίοβ Ιεροβ 
οθηίτα νοϊηγέαΐοχ. 

ΘγΡατγιέόσιπὰθ ἦς ἐπχυτία 
ἴεροβ. 

 γβαγὶέαστιτη ἱπέουΤΕ|5. 
Οτοέοπίαίΐαττ ΠΙΧΊΙΒ. 
Ῥατοπεποσιση ΠΥΧΊΙδ, 

ἴαργβυπι ἴαχιιβ οὲ τηξουὶ- 

{ιι5. 

Δία αϑΙ Ποηβίθτα. Πα χτβ. 

πΙσΙαταν πο ἢ 65. 
ΜΠ οοέοτι Τυχυτία. 

δογέβαττι ρει! απεϊα, 

ΘΆΡ 1105. ἐοπάοτο. 
ΑΡγνάοποσιμη ἰὈΧΊΙΒ 

εὐ ἘΡΠεβίοσιμη. 
ΜΑΙ Οσ τισὶ ΠΠΙΧῸΒ. 
Οοἱορ!οπϊοσαιπι πιο}  Εῖ6 5, 
Τοπιιπ. 
Βγχαπεϊοττιπε. οἕ (Πα]ς6- 

ἀοποπϑίτ. 

ΤΠ πα] όσα ΠΣΧῸΒ. 

Ῥ ἢ ΟΥβα! τιν. 

Αοἰοβοτιμπη. 

ΘΟ ΥΤ ΔΟῊΒ ΟΤΊΠΙ. 
Ατυεαμάϊοτυμι ΙὈΧῈ5. 

Ζεον πειίογιην. 

΄ι ὧι σι ὡι ν᾿ Ὁ κΟ ̓ Κ᾽ ναὶ νυν 

, σι σι 
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Καπυησίων. 
Κουρήτων. 
Κυμαίων. 

Νινύου τρυφὴ αι οΣ ΩΣ 
Σαρδαναπάλου. 

Σαγάριος. 

«ννάρου. 
Νίνου. 

Στράτωνος ἡδυπά- 
ὅ)εια. 

“τράτωνος χαὶ Νιχο- 
κλέους τρυφὴ ἐνά- 
μιλλος. 

Κότυος τρυφή. 

Χαβρίου. 
2 , 

Ἰφικράτους. θνρ 
“ιμοϑέου καὶ Κόνω- 

γος. 
“Χάρητος. 
Πεισιστρατιδῶν τρυ- 

φή. 
Πεισιστράτου μετριό-- 

τῆς. 
“᾽ν ΠΕ οο, Περικλέους τρυφή. 

Θεμιστοχλέους ἀχρα- 
σία. 

3, ’ ’ 

«Ἱρτέμωνος τρυφή. 

2 

ζἡλχιβιάδου τρυφή. 

᾿ἠλκιβιάδου ἐξαλλαγὴ 
πατρίου στολῆς, καὶ 
Παυ 'σανίας ἐχδεδεῃ;-- 
τημέγος. 

Ζ]ημητρίου τρυφή. 
Φάραγγος ἀσέλγεια. 

1} ν ἢ 

χαὶι «ρχιδάμου. 

ΒἙυΟΜΜΔΆΕΈΙΑ. 

Ορυδποσππι. 
Οὐτοΐμη. ᾿ 
Οὐ ποτιιπὶ ΠΙΧΊΙΒ. 
Νίηγαθ εὐ δαγάδηδραϊὶ 

τ 0} ΠΠ1{165. 

ϑαρΤ 5. ΤΠ ΧΊΙΒ. 
Απηδτὶ το  Π{165. 

ΝΙηΪ. 

δίσαίο Τὸχ ΠΑ αν 
ἀεἰτει 5. ἀδάϊειι5. 

δ ταίομὶβ οὐ ΝΊΘΟΟΙ 5. ἄς 
ἴὑχὰὺ οοπίρηξίο. 

» 

Οοέγϑβ. οὐπηΐαπι Ττδοῖαο 
τορῖην Ἰυχυϊ δάάϊοίξιε- 
ΒΙΠ.Π5. 

ΟΠαρτίαθ ᾿υχπ5. 
᾿ρ]ογαεὶβ πιο Ἰεἰ65. 
ΤΠΩοίμοὲ δὲ Οοποηΐβ. 

ΟΠατϑεῖς τ 165. 

Ῥιϑἰδεσαξι ἀαστιηι το] 165. 

Ῥικἰβέσαι πιοάοβέϊα ἃς 
το ρογδηξϊἃ. 

Ῥογῖο 5 ΟἸ γι Πιχιιβ. 
ΤΗρηβέοο!α ἰπχι5. 

Ατ οπιοῃ 9 ἸυΧΌΤΙΟΒ15 
Βομλο. 

ΑἸεΙ θά 5 Ταχιι5. 

ΑἸοΙριαἀ ας ρα ]ου τἀ τπἰβ οἵ 

οἸεραηέϊδο δἰ πηι. 

ΑἸΟΙ 65 μαίνῃ ν οβδέθηι 

τηπίαν 9. Ραιιβαηῖδο 
ΧΟΡ ΪΟ. 41 οἰϊαπὶ 
αηΐέο {ΠπὴΔϊΞ ογβίοδπι 

βίοίαπι πα εξ. 

Π᾿οη 5115 ΑΒ 1} πιβῖι5 οϑέ. 
ΑἸΙοχαπήάου Ῥογβῖοα βίο ἃ 

ἘΠΕῚ 5. 
Π)ομοίσι! ᾿χι5. 

ῬΒατγαχ ᾿ασοάἀαθπιοη 5 [π|- 
ΧΌΓΙΟΒΊ5. 

Ατοβιάδην ροια!δηίία. 

Ρλα. 
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᾿Ισάνϑου. 
Πτολεμαίου τοῦ Φιλ- 

αδέλφου. 
Καλλίου τοῦ πλουσίου 

τρυφή. 

τρυφὴ “λεξάνδοου τοῦ 
μεγάλου. 

πολυτέλεια ᾿11λεξάν-- 
δρου. 

λεξάνδρου γάμοι με- 
γαλοπρεπεῖς. 

σχηγνὴ “λεξάνδρου. 
ΔΑντιόχου ὕᾧὑποδοχαὶ 

λαμπραί. 
«“Πολυχράτης. 
Σαμίων λαύρα. 

Γέλωνος κολυμβύϑοα. 
΄ 2 ἡ: χέρας ““μαλϑείας. 

“4ημητρίου (Φαληρέως 
ηϑυπάϑεια. 

«Δευκούλλου τρυφή. 

ἹΠαρρασίου τοῦ ζωγρά- 
“ 

φου τρυφή. 
ζΖριστίππου. 
φιλοσόφων τρυφερό- 

της. 

ΝΌΜΜΑΒΙΑ. 

᾿ξαπεηὶβ ΠΧ. 

Ῥιο]ομπιδοὶ ΠΧῸ. 

(116 ἴυχαβ. 

[άοιη εχίγοιπδαχῃ 15 ΟΥΤ  Π16 
ερτ βεποοΐδῃηι. 

Δαυΐοοϊεβ εὐ ἘΡ10165. «υὶ 
ταᾶρ πὰ ΝΊ εἴας Ῥετγραβεὶ 
αἰνὰ μοββθάογδηΐ, 
ἴυχὰ δ ραπροτγίαξομι 
τοάδοίξι, ἐαοάϊπιη υἱέας 
οἰουέα οροία ΠπΙοστιηῦ. 

ΑἸΟΧάπασῚ δίαρπι πιχι5. 

Εἰαβάσθμπι τη ρη! Πορηΐϊα. 

Ναυρέίζαταιη. 1}1π|5. πηδρῺϊ- 
Ποὺ ἀρραγαξαβ. 

ΑἸοχαμπάτσι ρου ποι] πη. 

Απέϊοομι βρίοηθ 44 οοπ- 

σίγα. 

ῬοΙγογαῖῖβ Τυχτιβ. 

ΤΠαπτα ΠΟΥ. 
τά θι5 Πα Τοῖὶς οὐ δ᾿ ξ5. 

ΕἸοτοβ δι οστμῃ. 

γαῖα ΑΙ οἰβεμεηΐβ. 
Βιοηνϑιῖ ΔἘ1Π Ταχιιβ 80 Ρ6- 

τυϊαπέϊα. 

Ο(εἰομῖθ Ρἰβοῖπα θὲ ΘΟ 
Αμπα ἢ θδο. 

Ποιιοίτιὶ ῬΒΆΪΟΣΙ χὰ. 

Τοῦ Ποπιαπὶ ἔὐχιι5. 

51τπ5 Βοπιαπας᾽ Ταχὰ ἴα- 
ΤΊΟΞῚΙΒ. 

Ῥαιβαπίαβ εὐ Τυγβαπάοτ 
Ιυχα ἱπδῖρ 65. 

Ῥαυυμαβὶαβ ρμϊοίοτ,, ᾿πχὰ- 

ΤΊΟΒΙΒ. 

Αὐιβαρρὶ Τυχι. 

ῬΒΙΙΟΒορΒοσγίπι πιο 1168. 
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Πολύαρχγος ἡδονῆς 
ὑπερλαλῶν. : 

Σπεύσιππος 
γος. 

᾿Επικούρειοι. 
φιλοσόφων διωγμός. 

Σοφοκλῆς ἡδονῆς εἶσ- 
ηγητής. 

“Ζύκχωνος περιπατητι-- 
χοῦ τρυφερότης. 

καὶ ᾿ναξάρχου. 
2 ῪΣ 

ὀλιγοδίαιτοι. 

βλάβη ἡ ἔκ τρυφῆς. 
’ ,ὔ »- 

πάχος Διονυσίου τοῦ 
Ἡραχλεί υράν- Θά. ἰὰς τ [᾿ 

γου. 
“Πτολεμαίου τοῦ Εὐερ-- 

͵ 

, Ζέτου πάχος. 
“λέξανδρος κατάσαρ- 

χος. 

ΝΝαυχλείδου πάχος. 

καὶ Πύϑωνος. 
λεστοί, 

ΞΌΜΜΑ ΒΙΤΑ. 

ῬΟΙ γα Ομ 5 το]πρέαξοτα 
δοίη ἤποιι δέαιθ 
Βα ηγαπι, θοπιην ρτοῖ- 
τοί, 

ΘΡΘΌΒΙρΡΡαΒ5. γορἔπατἑτι5, 

Ἐγρϊσατοῖ. 
ῬΒΙοΞορΠοστιπν Ἔχ Π πη οἵ 

ΡΓοϑοσιρίϊο. 
ΘΌΡΠΟΟΙο5 γοϊιυρέαξοπι ἴπ- 

γοπὶέ ἀπές ΕΡΙ Ομ στη. 
ΤΠ γοοπὶβ Πα ΧητΙ 65. 

ΑΠΆΧἌΆΤΟΝΙ Ππχτι5. 

Ἑοτῖιὶ 41 ἐοπι ρου Δ ΠΟΤ 
γἰχοσιηΐ ΘΠ πιογδίϊο. 

Βαπῖπμὰ οχ ψοϊυρίαΐο ῥὑτο- 
γεοηϊοηΐϊα. 

Βιοη δὶ ον παρε ἰαπᾶπι 
εοὐδοιίαΐοιη ομαδβιέαβ. 

Ῥιοϊεπιδθῖα ΟΡ οὐδοϊξαξοτα 
ΘΆΤΏΙΒ 110]65 ἔασέι!5. 

ΑΙοχαπάου,, δΠπιν Ρέοϊο- 
πιδοὶ ῬΕγβοομπίβ.. οΡο- 
5:15. Ὁ [Ιυχυτίηΐοι 
νἰΐαμ. 

Δρυά Ἰδοροάαοπηοηΐοβ ὑτο- 
ὕῬτὸ εὐαΐ. δὲ 4115 δβδβοξ 

ξοτπιὰ χηΐπι|5 ἀσοοπέϊ, 

Ναιοὶὶάος ᾿Πιαοοάδοπιοηἑτ5 
ἃ Ἰιυγβαπάτο ἰπ πιράϊαπι 
ΟΟΠΟΙΟποα, ρτοαιοξι8. 
ΟὈϊανσαῦι5., 86 ἔοτο ἴῃ 
οχὶ πιπν χἶδδι5. 4ποά 
Ρ᾽Πρ ΪΟΥΙ δβεοῖ ΘΟΓΡΌΓΟ, 

Ῥχψεμοηὶβ ορεβίζαβ. 
(ἀκ ΑΟΕΝ. 

ΘΑ ν το. ΘΟΟΥΡΟΥΤΟ οτὰ- 
ΟἿ]. 

Μοεϊοέυ5. 
ΟἸποβίαβ. 
Ατομοβέσδξαβ. 
Ἠϊρροπαχ. 
ῬΏΠΙρΡΙά65 στ οὶ! σοΓΡΟΥο. 

Ῥλα. 

τῷ ν»ὶ καὶ ν- ον Φφιώῶιῶι Οι 

ΟΑΡ, 

θ4 

Θθ060 
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608 
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μύρα εἰς πόδας, χαὶ 
μύροις ἀλειφόμενοι 
πόδας. 

διὰ τί ἄνϑη μετὰ χεῖ- 
Βα: 

χαλλί ἔπυγος. 

ἡδονὴ ππνομόνον: 

᾿2ριϑμὸς γαμετῶν. 

γαμεταὶ ζηλοτυποῦσαι 
παλλακχάς. 

« 
ἥρωες πολυγύναιοι. 

«Πϊγεὺς πολυγύναιος. 
Θησεύς. 

Φίλιππος. 
Εὐριπίδη Ἢ φιλογύνης. 
καϑ' ἑταιρῶν. 

κατὰ γαμετῶν. 

περὶ Ἔρωτως. 
ἔρως πτηνός. 
ἐρώμενοι. 
ὁφϑ αλ κ(οί. 

ξυρᾶσϑαι. 

ὑπόκρισις Στωϊχῶν. 
κάλλος. 

2 -: 

“ρεοπαγῖται. 

βιβλί ἰα ἐρωτικά. 
ἑταῖραι ὀνομασταΐί. 

ΝΌΜΜΔΒΊΑ. 

ΕἸοτο5 ἱπ χπιϑηϊρυβ οὔτ 
Θ᾽ ΘΒἔθμη15, 

ΟἉΠΡΥΧ ΥὙ ἐπι. 
᾿ηβαποσαηι ἀφ] οἶδα ᾿π01π- 

ἀϊπβίμηδο. 

17. 
Τιδοοάδοιηοπθ ΟἸΒοῦταΘ 

ἀράοβ. ἴπ 4Ὰ]ΡῈ5 αν ο- 
ὯΘ5 5.8] οτὰην γι γρ  Πϊπ 

Βη5 ἱποιπἀορθαπίαχ ) εἴο, 
ΕἸ χοστιπι ΠΤ ΘΤΊΙΒ. 
Αρυά Ῥογβὰβ τορῖπ τηὰ]- 

ἴα 5 ρΘ} 1665 τοϊοταί. 
Ἐσομιῖπδο ΒΟ ἐοϊοτγαηίοϑ 

61 Π16 65. 

Ἡετγοῦβ πυυ 5 στ Π οτ δι 
τιεπέεβ. Αρδιῃ θη 0}. 

Ἠρτου] 65. 

Ἀρρειιδ. 
ΠοΒθι5. 

Ἐάτῖτιβ, 
ῬΈΠΙΡΡαΒ. 
Ἐλατιρ 65. ΠΥ] ΘΓΟΒΒ. 
(οπίτα βοοτία. 

(οπίτα ὈΧΟΥΘΒ. 
Β611α ον ἔοοθι πὰ. 5506 - 

Ρία. 

δ Αμιοτα. 
Αἰμοότοαι οᾶτοτο 8115. 

Αιηαδβιϊ. 

Οοα. 

Βαβι 6556. 
ἘΓγρΡοοΥ βῖ5. ϑιοι ον τη}. 
Ῥιϊογιθο. χπορηὶ ἴα- 

οἰομάα. 

Ατεοροσῖτθ. νϑδϊέυπι οαι- 

Ροπαμ δάϊτο. 
Απικίοτία τὶ βου ρβογιηΐ. 
ἴμποῖσοθ που θίτ 098, 

Ρλα. 
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ἑταιρῶν σοφίσματα. 

ὡπὲρ τῶν ὀλιγομίσϑων 
πορνιδίων. 

«Ταὶς γεγηρακυῖα. 
“Πφροδίτη ᾿Εταίρα. 
2 . , 
“φροδίτη Πορνη. 

Ἱορίνϑιαι ἑταῖραι. 
““φροδίσια ἑταιρῶν 

Κορινϑίων. 
» ) "» 
ἑρως κατ΄ οναρ. 

ἐρασϑέντων κατ᾽ ὄναρ 
γάμοι. 

ἹΠασσαλιωτῶν γάμοι. 
διαφόρων ἑταῖραι βα- 

σιλέων. 

Π]άγωνος ΤΠΠανία ἕ- 
ταίρα. 

Γνάϑαινα. 
Γναϑαίνιον. 
“εἴς. 
Γλυχέριον. 
Νιχώ. 

Καλλιστώ. 
- 

ὀνόματα ἑταιρῶν. 

, εὔϑιχτοι Γναϑαίνης 
, ἀπαντήσεις. 

, 

γόμος συσσιτιχός. 
ἑταιρῶν ἀποφϑέγματα 

᾿ , 

διαφόρων. 
«ε » , 

ἑταῖραι διάφοροι. 
, , , 

“1εόντιον ᾿Επικούρου. 
«“1εἴς. 
Θεοδότη. 

ΒΌΜΜΑΒΙΑ. 

Μοτοίσίουσθι δὩγεϊποΐοβιιβ 
οὐϊξα5. 

ΜΙοτγοίγιοοβ γ 115. ῥτοεϊῖ. 

Τ,χἱ5. ἀοοτορϊία. 
γοπι5 Απιΐοδ. 

γεπογὶ Μογοέτιοῖβ ἀοἰα- 
στ. 

(Οοτὶπεμίας πιοτ δέ οθϑ. 
Ἀρβγοάϊβία Οοτὶπεβίαγαπι 

ΤΠ ΘΥΘΕΓΙ ΟΕ ΠΙ. 

Δμπιαΐίὶ ἴῃ βοπιπὶβ. 4αὶ 
11ὰ5 πυπάιδιη ογαπέ 

βῖθ᾽ σοπδρθοίῖ. 
Οὐδεὶς Ζατγιαάτομν ἴῃ 5ο01- 

ἨΪ5 διηδν. 

ΜΔβϑ Ποηβίθι παρέϊαθ, 

Π1νουβοσιπὶ τόσ ΠΠ6ΤΟ- 
{ΓΟ 65. 

Μοτζτοίγιοο [αοθέας ἀϊοΐο- 
Τ Ϊδ. 

Μδομοηὶς Μίαπία πιογοιγίχ. 

(ὐπαίμαοπα. 
(ὐπαι πα θη λαμ. 
Τ,αἱς. 
ΑἹ γοου τη, 
ΝΙῖιοο. 
(ΟΠ βίο. 

Η!ρρε. 
ῬΉγγυπο. 

Νίοο, οορη. ὕαρτα; Επατ- 
ἀϊ5. 

Νυπποτιιβ πποτέγι οἵη αἰ 5 
ΔΑὔοπας ἁἰποταπί. 

Οἰπαίμβαοπαθ ἰαοείς το- 

ΒρΡΟηϑᾶ. 

Ἐυ8άοπι ἰθχ σοηγίναϊ5, 
Π)ιν οσβόσι ιν πιογοίχὶ οἰ πὶ 
ΡΟΡ ΕΒ σπιαία. 

γατγίας πιογοίσί θβ. 

Τιεοπέϊοη Εἰριουτι. 
Τ,αἰ5. 
Τὶιοοάοίο. 

ῬαΑλα, ΟἿἈΡ. 
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“Ἅαϊ ἴδος πατρὶς καὶ 
τάφος. 

διαφόρων ἀνδρῶν ἐ ἐπι- 
φανῶν ἐρώμεναι. 

Τίγρις ἀρσενικῶς. 
ρύνη. 

Θεωρίς. 

2 

ΖΙημοσθένους ἀκολα- 
σία. 

« -»Ἢ ’ 

ἑταιρῶν κατάλογος. 

“γὴν δρᾶμα. 
ἑταιρῶν κατάλογος. 

ἑταῖραι ποιητῶν. 
“Ερμησιάνακτος ἑταῖ- 

ραι «φιλοσόφων. 

ἔρως ἁπανταχοῦ. 

ζναχρέων. 
τΑ ͵ 
“ἥλχμάν. 

, ἐρωτιχοὶ ποιηταί. 

’, » παίδων ἔρωτες. 

“Σοφοκλῆς φιλομεῖραξ. 

ς 

Σοφ. ὑπὸ μειρακίου 
λωποδυτούμενος. 

ἀναϑύματα δωρηϑέγ- 
τὰ πλαδήναΐε:, 

2 , γ , 

ἀγαλμάτων ἐρασταί, 

ὈΜΜΑΒΜΊΙΑ, 

[μαἰάϊς ματα δὲ ΠΟΤΕ. 

γίγοσισι {Ππβέσ πὰ 4ὰ0- 
ΤΠ δι διηδ 5186. 

ΤΙστίβ τη ΒΟ] Π0. ΘΘΠΟΓΘ. 
ῬΉγυπα. 
ΤΠΘΟΥΪ5. 
Μεγοίτιοοβ φυδοάδπι (86 

ἃ βοοτέαξίομο ἀδϑίουιιηΐ, 
ΒΘπιοβέμθ 5. ἱπέθιροτγδη- 

εἰ. 
Βοραμ ΦαΟΙπδπι δἃπιᾶ- 

5186. 
Αρεῃ, ἀγαπᾶ βαϊγυξοιιηι. 
(δ! εῦτοβ τπουθίγίοθς 4π|ὰ8 
τὰ Ναογδξῖβ. 

Ῥοδέατιιπι πηοτ θέτο 68. 
Ἠετιποβιαπδούϊ. Ε]οσῖδο. 

ΑΠΙΟΥ 9. ἄστιβ οὨνηΐαμη τηᾶἃ- 
Χίξητι5. 

Απδοτθοῃ. 
ΑἸ Δ, 

ΘΟ ΘΘ ΟΠΟΥΤΙΒ.. 
ΘΟΡΒΟΟΙ 65, 

Ῥιπάδτι5. 

ῬἊΘΓΟΓΙ, ΔΙΊΟΤΟΒ. 

ΑΘΒΟΒΎ 8, 

(ἀαπγπιοάο ἃ δίϊποῦ 
Ταρίιιδ. 

ΟΒατγϊίοι οὐ ΜΙ Ιλ ρρα5. 

Ογαδύίπιι Αὐπμοηϊοβὶβ. δ 
Δυιβίο θη. 

(οἸίπε ΠΧ ΤΠ 
ἀο!εοἰαπέμυτ. 

ΑΙοχαμπάοτυ. 

ἘΠιαἀαπιαπέμιβ : ραπθμι- 
ΠΟΠ. 

ΒΟΡΠΘΟΙ 5 
ΙΔ 5. 

ἴάοτν ἃ Ῥιογο ψνοβίθ βρο- 
᾿ϊαξατ. 

Απαϊποιμαία ἄασία οἶπδο- 
αἰ. 

ἘΠΕ ρΊοα 4 ἀπιατιιπέ, 

ΔΙΠΟΥΘ 

ΡΌΘΤΟΤΙ 
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ζῶα ἀνθρώπων ἐρα- 
σϑώντα. 

δελφὶν παιδεραστής. 

χαὶ ἐλέφας. 
Περσαῖος Κιτιεύς. 
μουσουργοὶ γυναῖκες. 

, , 

ἐπὶ κάλλει διαβόητοι 
γυναῖχες. 

ΕῚ δ ζ 

ἀγὼν κάλλους. 

, 

πολυμαάϑεια. 

’ ..- ͵ 

φιλόσοφοι ἕξελαυγο-- 
μενοι. 
"Ἱ ( Κυνιχοί 

, 

«Ἵϊσχίνης Σωκρατιχός. 
«“Πυσίας κατ᾿ «Ἵϊσχί- 

γου. 

Ζηιόνυσος μαινόμεγος. 
γελωτοποιοί. 
φιλογέλωτες. 

Ἷ 

πλάνοι. 

φιλοσκῶπται. 
αὐλοὺς ᾿“1ϑηνᾷ 

πτουσα. 
ξυναυλία. 

) ξζ»ν 2 , 

δῆς ὀνομασίαι, 
ἐ 

«, 

θι" 

δαψῳδοί. 
Κάσανδρος 

ρος. 
« "Δ 
ἱλαρωδοί. 
“Σωτάδης. 
μαγῳδοί. 

δικηλισταί. 

φιλόμη- 

Θηβαῖοι 
φωνῶν. 

καχουργοι 

ΞΌΜΜΑΚΊΛ. 

Απίπιαπέϊα Ποχηΐπ 65 ἀπι8}- 
{ἰὰ. 

ἘοΙΡ ΐπῸΒ. ἁπιοσα ᾿γοβο-᾿ 
οὐξπι5. ῬΈ ΤΠ, 

ΕἸΕΡμα5. ῬαΘΓπι ΔΉ ΔῊ, 
Ῥογβαθιιβ ΟἸ ΘΠ 515. 
Μαβίοοβ μονίας ἔθεπιΐηδο, 
ΟΠ δοθῆ μοδέα. 
οπιῖπαθ ΡΠ] οἰ πιὰ6. 

(οτέαιηοη ἄθ [ογπιὰ πιι- 
Ττοσιι πη. 

ῬοΙγιηδεΐα, 14 οβέ, χμῺ]- 
{Ρ1Ὶ6χ ἀοοίτί πα. 

ῬΒΠΟΒοΡΙΣ Αἐμοηΐς ὑτοὸ- 

ΒΡ Τρ. ᾿ 

Ογηίοὶ. 

Αδϑϑοβίπος Νοουδέϊοιιβ. 

Τ᾿ γϑίαβ οομέγα ΑΘΒοΒ 61, 

0: 

ΒΔΘΟΝτ5 ᾿πΠΒΔ ΠΙ5. 

ΝΟΌΓΓΔΟ. 

ΕΤἀΙοα 5. ααὶ 
εἰηξ οἱ βουστυίδ. 

Οορ]ἰβοάοτιιβ μ᾽ πτι5, 

ΘΘΟΙ Πα 5. ἀοἰσοξαξϊ, 

ῬΔΠὰ5. ΕΠ ἰὰ5. 6 τηᾶπι ρτὸ- 
ἀϊοῖϊξ. 

(οποεπέιϊα ἐἰθἰασιι ἢ, 

(ἀπεϊοπτη. ψαγα σο ποσὰ 
δῇ ποι! ηδ. 

ἘἈΠαρβοίι. 

Οαεδαπῆον Ηοιηοτὶ βειαϊο- 
5115. 

Ἠϊπατοά!, 

δοίαο. 

Μίαροίι, 

Πτοοἰ ἰδέα, βοθηϊοιηι ἀρ - 
γῬαγαΐιην ἐπ δε ιοηΐος. 

ΤΠ απ γοοὰ ἰηπογὰ- 
ΓΟΤΟΚΝ. 

ἀοϊοοξαξὶ 

Ρμλο. 

6006 ν 

6006 ἁ 
006 ἢ 
6007 ἃ 
607 ἢ 
008 ἃ 

6008 ἢ 

009 ς 

Θ10» 

Ο10 «ὁ 

011» 
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611 ε 
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860 
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ΒΌΜΜΑΒΤΑ. 

αὐτοκάβὸ αλοι. 
4 αλλοφύροι. 
“ἡ“μοιβεὺς κιϑαρῳδός. 
μουσικῆς ἐγκώμιον. 
ἁρμονίαι. 

τὸ χρήσιμον μουσικῆς. 
ποιηταὶ μᾶλλον ἀν- 

δρείς ἢ ποιητικῇ 
σειν υνόμενοιν 

τὸ χρήσιμον μουσικῆς. 
Ὀρχήσεις. 

γ ἤ 

ὀρχήσεων ὀνομασίαι. 

πυρρίχη. 
“υρταίου ἔπη. 
Πηουσικῆς ἀρχαίας ἐγ-- 

χιώμιον. 
Ὁμήρου στίχοι. 

ἀρχαία μουσική. 

χορηγοί. 
σαμβύκη. 
μάγαδις. 
ἁΤρίσταρχος μάντις. 

βάρβιτος. 
πηχτίς. 
Καρνεί ίων ϑέσις. 7ὲρ-- 

πάνδρου χρόνοι. 
«“Δυκούργου χρόνοι. 
κρεμβαλίζειν. 
φοῖνιξ, 
τρίπους. 

ς Ν , Ἴ ευρεταὶ διαφόρων ἕν 
μουσικῇ. 

; Ν ) , 
μοχϑηρῶν ἀσμάτων 

ποιηταί. 

Αὐΐξοσαβᾶα!!. 
ῬΠΑΙΠΟΡΟΥΊ. 

Αμβοοθοῖιβ οἰΠπατοσάπι. 
ΔΜ ιβίοας ᾿δπ5. 

Εατηιομπίδτιιπ γάτα σ6- 
ΠΘΤἃ. 

Μίαυβιοα οι ἢ 1 ποτα. 
Ῥοδίας πιᾶρὶβ οἱατὶ ἔοτί- 

ταάϊπθ «πὰπι μοῦϑὶ. 

Μίμπβίοδο πεΠ1ξα5. 
Δ ἰΓΔΈΙΘΠ 65. 

(δρ]ιοβῖαθ 
οὔμμῃ. 

ΔΙ ΕΟ ΔΡΡΟἢ ΔΕ 0165. 
ΘΙ ΟΠδἴδο. 

Βορηΐοαθ δέ ᾿γυίοδο βα]ία- 
[Ἰ0Π 65. 

Ῥγτυτβῖοῖιο. 
Τγτέδοϊ οατιηἶπα, 

ψείοτι5 Μαρβίοας 1δ115. 

αἀι- ἘΡΙ οἰ πἷδ 

Ηοιμρυῖοὶ γουβιια ΒΡ πα- 
Π65. 

γείοσιιηθ. εἶἰτοα ΔΙμδίσαμπι 
5 ππη. 

Ὁβοταρὶ. 
δα τιοᾶ, 
Μαραάϊε. 

Αὐ βέατ μι. ψαΐοα οασ' ἃρ- 
ΡοΠΘαιτν. 

ΟΠοτνάδγαπι Ὠιμποτῖ. 
Βαγθ]ϊξο. 
Ῥροίϊδ. 

ἴη (λυ ποῖβ ᾿αϊπλτι5 Ομ Πἑπιπὰ 
νος Τουραπᾶοτ. 

1 γουτοὶ ἀρέδβ. 

(το θα]α ρα]! βάτο, 
ῬΠοοηΐχ ἰμπϑίσ. πιιιβί ΟἸ1 1}. 

Τυϊρυδ... ἰπβέγαπιοηαμι 
ΤΠ ΟΙΠῚ. 

Ἰπνοπίοσο ἄϊνουβοτιηι 
πιοάογατι ἱπ πτιβὶοᾶ. 

Ἱπορίοτιμ νουβαιηὶ μοὔ- 
ἴὰθ. 

Ῥλα. 

092} 
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ἊΨ 

ἑορταὶ ἐν αἷς οἱ δε- 
-»“"᾿ἢ , 

σπόται τοῖς δούλοις 
ὑπηρέτουν. 

Σατουρνάλια. 
Πελώρια. 
Ξ᾿ Υ , ἐπιδορπίσματα. 
τραγήματα. 
ΖΦΕΥΤΕΡΑ͂Ι ΤΡΩ- 

ΠΕΖΩ͂Ι. 
(διλοξένου 

τράπεζαι. 
λἀντιφάνης περὶ (δι- 

λοϑξέγου. 

Πλαχοῦντες. 

δεύτεραι 

’ 

πιστάκια. 
χόνναρα. 
παλίουρος. 
Ἂ 

ἄπια. 
ἅμαμηλίδες. 

,ὔ 

ἐπιμηλίς. 
σίδη. 
φοίνικες. 
λωτός. 

᾿ “2 

φοίνικες ΝΙιχολάειοι. 

’ 

ἐσχάδες. 
αἰγιλίδες. 

»νΚ 

χελιδόνιαι. 
τιϑράσιαι. 

Ἶ, 

βότρυς. 
σταφυλαὶ γενναῖαι. 
σεριστέριον. 

͵ὔ Ὺ - 

ταώνων πλῆϑος 
« , 

Ῥώμῃ. 
μιελεαγρίδες, 
2 Ἁ , 

ὀπτοὶ δέλφακχες. 
ε; 
ΣΌΠΟΙς: 

φλογίδες. 

ΠΠύρδιχες. 
τὸ ἡ ᾿"" 5 " “ιμωνίδου αἱσχροχέρ-- 

ὅεια. 
γι 

οὐϑαρ. 
ὄρνιϑες σιτευτοί, 
δελφάχια. 

᾿ 
ἐν» 

ΝΌΜΜΔΕΙΑ. 

Ἐδρεὶ 165 ἴπ φυΐθι8. ἄο- 
ὙΠ ΒΕΥγΪ8Β ἴαπι- 
Ἰαπέιτ. 

δαξατπα ἃ. 

Ῥεϊοτῖα αταθοίβ. 

ΒοΙ τὰ. 

Τταρσοιηδέα, 

ΒΕΈΘΟΝΟΔΕ ΜΈΝΗΔΕ. 

ῬὨΠΟΧΟΗΣ ποηβᾶθ 560 Ὲπ- 

ἄσο. 

ΛἈπέρμαποβ ἄς ῬΏΠΟΧομο. 

ῬΙΛΟΕΝΤΑΕ 9 
γατία ΠΟΙμΪΠδ, 

Ῥιρβίδοϊα. 

(ΟΠ ΠΔΤΊΙ5. 
ῬΙΠαστι5. 

Ῥγτὰ. 

Αἰμδμοϊἄδ5. 

Τρ πι6}15. 
διάα, 
ῬδΙμνΪα. 
Τιοέιι5. 

φοῖνιξ ἄ ΡΟ οἔ ΓγοἔΠ15. 
Ῥαϊϊας ΝΙοοϊαἰίαπδθ. 

Οατίοδο. 
Λερι 465. οατὶοδα. 
ΟἸιοιἀοπίδο, 

ΤΙ ταβίαο, 
{{νἃ. 
Τ1{νὰο πο} }65. 
ΟοΙ θα 6 ΡΆΠΠ]Π 5. 
Ῥανοπαπι χα εἰτιἄο ο- 

μ]δ6. 
ΜεΙοαρνϊ 68. 
ῬογοθΙΠτ5. 5518. 
(ὐλτπὸ5 εἰϊχαο. 

ΟὝΣ Πο5. ἀδδᾶθ. 

Ῥογάϊοοϑ. 

Διεροτοθ: οἕ 
ἀναγιεία. 

1ΠΡον. 
ΑἸΕΙΟ5 ἄγος. 

Ῥοόγοο  ἀἰ ει 165. 

ΘΑΓΙ ΠΟ 16 

ΦΠΠΟΠ Αἰ 

Ῥαλα. ΟᾺΡ 

039ν 44 
1}. 1}. 

039 ἃ 4 
0640 ς 460 
1}. 1}. 

0640. 47 

θ642 50 
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0407 62 
1}. ιν. 
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0ῦ04ἁ 1». 
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ΒΌΜΜΔΕΙΑ. 

ἐγκράτεια “1ἀκεδαιμο- 
νίων καὶ ὕβρις εἰς 
τοὺς Εἵλωτας. 

χηνί ζειν. 
πετασὼν, ἢ πέρνα. 

Στράβωνος ἡλικία. 
ΤΠομπέ. ων. 
τυροί. 

ἀποτράγημα. 
Κάδμος μάγειρος. 
ΤΗαίσων. 
μάγειρος σπονδῆς προ- 

ἱστάμενος. 
ἀξίωμα μαγειρικῆς. 

δρᾶν, τὸ ϑύειν. κή- 
θυχες. 

τιμηταὶ “Ρωμαίων σφα- 
γιάζοντες. 

᾿4ϑηνίωνος μάγειρος. 

ΠΠύμα. 
Π]αττύα. 
Π]άχων Σικυώνιος. 

Ἐὕρεσις κοττάβων. 
κότταβος χατακτός. 
κοτταβίζειν : ἀγκύλη. 

3, χοτταβίων ἄϑλον. 
τ "Ὁ 

χκότταβὸος Σιχελοῖς πε-- 
θισπούδαστος. 

στέφανοι τῶν ἐρώντων 
διαλυόμενοι. 

“ιονύσιος ὃ Χαλχοῦς. 

ϑύραι τῶν ἐρωμένων 
στεφανούμεναι. 

ἰσό τῆς στὲφ άνων. 

ΤιΔοοἀδοπηοπίοσιμι ΟΡ τῖο- 
ἴὰ5 οἵ οοῃίιμο!]α ἴῃ 
Ηεϊοίδϑ. 

ΟἸΔΉρβοΓΟ. 
Ρείαβο. βῖνε Ῥογηᾶ. 
ϑέσαθο (ἃ δοίαίς νἰχουίξ. 
Ῥοιροῖομ. ορρίάμμι. 
(δβεοιιβ. 
ἘεΙ4τῖαα οἰ θοσιπι. 
Ο δάτοτια ΘΟα1π|5. 
Μδοβοη οοαιπι5. 
Οὐχαϊ 1ἰραξίοπιιπι ρῥταο- 

θοῦ. 
Οοχυϊ ἱπ. Ποποτο. δρᾶν 
ΒΓ ἔδοοτο. (ογυ 685. 

Κοπιάποτιπι ΠΟΠογδέίοσ 5 
[πππχπῸ.. Οδηβοτοβ.} πιᾶ- 
οἰαπίθρε. 

Αὐμοηϊοπὶβ οοαιπι8. 
Αὐϑ ου] πατία τ 1106- 

ΤΆΠ15. 
Μίγμια. 
Μαίίγα. 
Μδοϊιο ροδία. ΙΟΥΟΏΪιΙ5. 

7. 

Οοέίαθι ἱπυοπέϊο, 
Οὐοεία)5. ρΘΠ5}115. 
(οέζανο Ἰπάοχο : ῥτοϊδοξιβ 

οοίαθὶ. 
Οοείαθὶ αἰξοσιιπι σ᾿ ΘΠ. 
Οοέξα!ν ργδοιίπηι. 
ΔΙΘΌΪ . οοὐίαθι βιιάϊοβὶ. 

Φυΐθι5 σοτοπαθό 41550]1- 

ψαπέυτ, μιάσο ογοίπη- 
ἴα. 

Βιοπγβῖι8. Αθηθιδ. Ροδία 
οὗ ΟΥ̓δίοΟΤ. 

ἘΌΓΟΒ ΘΟΙα πὶ 41108 δηιδηί, 
ΟΟΓΟΠδηΐ. 

Οὐτοπάσι δοηπα!αΒ. 
1}. 
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ΝΝαυχκρατίτης στέφα- 
γος. 

λύγινος στέφανος Σα- 
βίων. 

ς " Ἡφαιστίων τ᾽ ἀλλό- 
τρια συγγράμματα 

"ἢ 

σφετεριζόμενος. 

" 

ΞΌΜΜΑΒΚΙΑ. 

(ΡἸαἴοπίβ ρσοόθ]οπια ατὶ- 
{ππιοεϊοιπ).) 

Ναπογαξιία σΟΓΟ ἃ, 

(ὐτοπ οχ Δμπιουΐηα 58- 
Ἰῖο6 ΤΠ ΝΈΟΙ τιϑὶ. 

Αἀμιεία, Εὐυτυβέμοὶ ἢ]1α, 
Ιὰπομἷβ βαοοτος Δ μη]. 

Τὰποπῖβ διε οτὶ με 
Γἀ}}1ὰ. 

Τοποα δαμιϊ [οβέι 5 4165. 

Ῥτομιθίμοιιβ ἴσποπὶ 60610 
ΒΌΓΤΙ ΡΠ, 

ὕσλτος. οὔτ σογοπᾶ πἰδηΐαῦ 
Αιμουῖηᾶδ. 

ΔΙΟρΡ ΒΕ 65. 

Ἡ ΡΒ δοβέϊοη 8116 η)8 βου ρία 

5101 αἰεσ θεῖ. 

Ῥτγοιδοῆϊα 

Απεέφαϊ ἁἄάγνουθιιβ ΘαΡ ΓΒ 
ἀοϊοτον οοτομὰ [ἃ 11- 

βαθοηΐ, 

Τοείαιη ρϑοέτι5 ΘΟΥΤΟΠΓΟ 50- 
Το! ναπῃξ, 

ὑποθυμιάδες: (οτοπᾶθ 
αι οογνῖχ τοὐπηϊο- 
Ραΐξαγ. 

ΟἿ ΘΟΓΟΠΘΙΠΗΓ. 
Ὅταροϊ. οαπὶ ἐδηγδέιπι 
θη 5ᾶ6. ἰηΐογίαν. οἷαΐο 

οἰαπιοσο Βοπαῖι ᾿ ουμα 

᾿ηγοοσδηΐ. 

(Ὅτοπα τοβᾶσθα: υὙἱοϊασθα, 
ἘΓγρορ!οεε5 

(Ὀτοπὰ ἰϑεπηιίαοδ, 

ἈΑπεϊποθᾶ. 

Ἰδοοιὰ. 

ἘΠΠοεῖϑ. 

ΟὐΠβέοβ. ΘΟ Π ἃ, 
Αμπεμοάοπία οΟΤΌΠᾶ, 

Ῥοιίμοκ. 

ΤΠίασοα σοτοπᾶ. 
ρίηδο ΟἿ ΘΟΥΌΠᾺ5. ἔογΤΟ 

νυἱἀδαπέιτ. 

χα, σὺ». 

δ) 0 τ 9 
6071 ε 11] ἃ 

670 00.5.18 

6722 41 12 

1}. 1}. 

1}. 1}. 
672:6.. 1: 

ἱν». 13 

60.3.4 ἢν. 

073 4 14 

736. Ὁ 
674 ἃ Ὁ. 

674 ὃ Ὁ 

674. οὐκ, 

ἱ}. ΠΝ 

074 ε 1}. 

07ῦν 17 

0760 1 19 

671" 1}. 
ἰ}. 20 
677 Δ 8. 1 
678.8 . 23 2 
1}. ι}. 

078. 23 
679 8. 1}. 

679. Δ. 
679:.9. 9.8 

679 τι Σὲ 



᾿ 

ΒΌΜΜΑΒΙ ΑΛ. 

λΠριστοτέλους σκολιὸν, 
οὐ παιάν. 

παιῶνες. 

χκαπυραὶ δαί, 
χολάβρων ποιητής. 
“Συρβηναίων χορός. 
παρῳδοί. 
λύχνων ὀνομασίαι. 

λυχνοκαυτία. 
ἴὴ παιών. 
{-τ' 
Ὑγίεια. 

ἈΤΗΕΝΑΒΙ. {Π], 

ΘΥπΙπουηδέίοδθ ΘΟΥΟΤΔ8 
Ὁ Ποτο 5. 

ΑΛιμαγδούτῃη, 

(Δ 1ΉΠὰ. 
ῬΗΠΔάοΙρμι. 
Οὐτοπασὶ ΠΟΤ 69. 

ΟΒοΙἀοπίπ πη. 
ἈΦ Ρτοβία. 

Οὐτοηδτιπι ΘΕ ΠῚ σἸ ΘΠ ΓΟΥ Τα 
τ 5515 1 ΘΟΏΥΧΥΙ ἴδμ- 

ῬῈ5. 
Ὦς ὕπρτιοπίο. 

Τμλοοάαοιπομῖ! ὥρατίδ πῃ- 
σασηΐατιο 5 οἰ θοοχιηξ, 

ὕπριιοηΐα νεΐογοβ οὐχ 1111- 
ῬΘΤΟ 5011{|. 

᾿Ὅδοτεβ: ϑυώματα. 
ῬΤτο νατἰοέδέο Ἰοοογιμι 1Π- 

ϑυεηέα ἤπηξ ρτγαοβίδῃ- 
{159 πᾶ. 

ἴηΐετ ροοιΐία οὔτ γεΐουοβ 
ὉΠπσποης5 οαρπέ {Π|Πποραπέ, 
5 ΘΟΥΟΠα5. ΡΥ 5. {π|Ὸ 
ον 

ἸΝαχλτιση. ΔΓ ΘΠ {{π|158. ᾿Τ]- 
ΧΆ. ΟΔοἰγ τ, 

Βοπὶ ἀδοιηοπὶβ ροσυαμ. 
501 τ 6116. οὐχ ΠΡ οέατ, 
ΘΟΟΙΙΔ. 
Θ001115 (αἱ Ο] ΤΥ], 
ΘΟ] οττπὶ σ ΘΠ οΥα. 
ἩγΡτίας Οτοίθηβὶβ ϑ ΘΟ] 0}. “ 

Ατιβίοέθ!θ οο!οη.. ποὰ 
Ρᾶθαπῃ, 

Ῥδοαπο5. 
(απέΐοα ΠΡ ΙΔ ποβα. 
ΟΟἸΑΡτοσιιαι ροείδο. 
ΘΥΤ ΡΟ παθοσιιπι ΠΟΤΕ Β. 
Ῥατγοάϊαδο. 
λυχνεία, Ἰαδογπα; αυοέ 

εἴογαίσαν γοσΆθ. 15. 

Τιγομποοαδιίϊα., 

Το Ραραῃ. 

ϑαηϊίαδ. 

ΣΕ ΕΣ 

Ῥλσ; 

θ680 ε. 
6080 ἃ 
681} 
6055 ἃ 
08 3.6 

083 ἃ 

084 6 
τ. 

08 ς 
θ86 ς 

6886 ζ 

0857 ἀ 
088 ἀ 

1003 

(κΑν. 
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ΙΝΘΕΧ ΚΕΒΤ Μ9. 

Α. 

πλοῦ (χυλικεῖον) Ψ. 201 ἃ. ΧΙ. 460 ἅ. 480 Ρ. 
ΑΜαΐοβ νἵπυπι 6 ΟΠ οἷα 1. 33". 
ΑἸνάετα. 101 ργδοβέδπμξος πυσῖϊος ΠῚ. 118. ο. ὙΠ. 307 ΡΝ. φαμθεὲ 

οἰνὶβ ῬΓῸ 580 βθηβὶ που! απίσαι ἱπάϊοεθας ὙΠ. 349 Ρ. 
ΑΡτγδμΐ5., Ρίϑοῖβ ΝΙοείοαυ ΚΠ. 812. Ρ. 
ΑΡτοίοπιυπι. πουθίσῖχ ΤΉτοββα, πιαίου ΤοὨνβέοο! 5. ΧἼΠΠ, 570 ο. 
ΑΒΡβιπέμῖο οοπαϊίος οἰροβ ἀπιαπέ ΒΥ απ ΕὙ΄. 182 ς. 
ΑΜ δέσμη! Π{. οἂρ. 91. 99. 
ΑΒβεϊπεπέία πίμιῖα ποὸπ Ιαπἀαπάα ΤΥ. 103 ". ο. 
ΑΡγάοβ, ορρίάυσμυ αὐ Ἠο]]οβροπέιπι. δέ! οβίοσιιθι οοοπία ΧΙ]. 

ὅ24 ἔ. -- ὅδ ". Ι9Ὀὲ ἐοιηρίαπι γομουῖὶθ ππογοίτι οἷ ΧἼΊΠ, 
572 6. Ἧ. , 

ΑΡγάοποστιπι πιο! ] 68 δὲ Παχιγία ἈΠ, οαρ. 938. ΑΡγάοηα Με- 
ἀοπέϊαβ.. γε] Μίδοπεῖβ . ΘΟ μλΠπβ ΧΟΥ ΑἸοΙ θα ϊ5. οὐ Αχίοομὶ 
ΧΊῊ. 594, ΧΗΠΠ. ὃ74 6. ΑΡγάοποτγιοι ορὶρ ογοιλα ἴῃ Ργου υθῖο 
ἀϊοϊξυτ γϑοεῖρα! οἐ ροτίοσ πα ΧΊΥ. Θ.1 ἃ. 

ΑΒ γίοβ Ἀρρε!!αΐα δίπορο πιοτοίσιχ., υδέιϊα οἵπὶ εβδὲ ΧἼΠ], ὅ86 ἃ. 
ΑΡγάοβ. Αερυρεῖ ορρίάππι ΧΥ͂, 680 ἃ. 
ἈΑΡγτίδοα. δομ αἰ πηοηεὶ σθηῖ5 ΠΠ. 685 α ΠῚ. 194 Ν. 

ΑσαοΆ 15 05 Ἰάομι ἀέᾳας παγοίδδβ ΧΎ, 6081 ἃ. 
Ἀσαάεοιηῖα, Ῥὶαξοπὶς σγιππαδίιπη Π. ὅ9. ἀ. ἴπ οοηνίνίο ἱδὲ ποῦ 

Ἰϊοϊξαπι ογὰξ αὐ γνᾶβο ποῖ ἴῃ ἀσ])Π6 πο οπϑδὲ ξαθτιοαξιμπι ΠΥ], 
137 ἔ. Αοαβομνίας ποτὰ απο ΟἸϊξοτπ οι ΕΝ, 409 ς. 

Ἀσαβοπιῖοοβ ΡΒ: ΟΒΟρ]ιο5 ἐγαάιιοῖε ΠΡ ρ ρα. οοπιίοιβ. ΧΊ, 509 ο. ἃ. 
Αοαπεβίιμι νἱπαπι ἴ. 30 6. 
Ασάτηδη μἰβοῖ ΥΠ. 3927 ἃ. ΥΠ|. 356 '. ς. 
Αραδ. ῬΟΟΌΪαπι πανῖρίο διπιῖίς ΧΙ. οἂν. 23. 

“) σμο. ἱπάϊορμι ἂὺ δομν οἰ σμαδυβουο 8απ 081, ἰοοὶδ ΡΙαγί μα 
λιτὰ ἔι1 1}, 
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Λοοίρόπβου. 146 ΑΟἾρΘΠ ΒΟΥ. 
Αφεβασ. δα] Ογρτῖτβ9 σνοβίπιμι ἑοχίοσς [Π. 48. Β. 
Αροβίου ραταβίίιβ Υ1. 237 ἃ. 
ἈΑοοίαμι {{. Θ7 ἃ. Αἰέιοῖβ ἦδος ἀϊοίξιν ΠΠ, 67 ςο. δοδέμμμι οχ Ἰοέὶ 

Ταργοδο ἔγποει ρεταίσαι ΙΝ, 651 6. ἔν οχ ρδ!πιι 5 1016, "». 
Αομοοῖπαβ νοὶ Αομαθῖηοβ ρᾶπῖ5 ΠῚ. 109 6. ἔ. 
ἈΑοβαία, ορρίάστα Ἀποάϊ ἃ ῬΠοοπίοθιι5 παλιξαξαπι.. αὶ ἀ εἶπ δαϊί 

[]γϑὰβ ορρίθυπι ΥΕ. 3600 6. 
ΑοΠασποπβίπ παράσιτοι ΥἹἱ. 284 [. 
Αοβατπιβ ρίβεῖβ ΥΠ|. 288 ἃ. ". 
ΑΘΒΟΙΟαΒ ῥτῸ πιᾶστα ἀπὰς οορία Χ. 4927 ἃ. 
ἈΘΙΜΙΙδα, πᾶσα, ΠῚ. 1141. Υ1..209 ς. ἃ. 
ΑΘἈΠ65. ππουδοῖτ5 ἐθιηροΥ Υ σα νίπαη 1. 10 6. Ῥτορεπιράππι 

ορρτίμς ἀσπθδμι ἢ. 19 ἃ. Αρδιγμθμηπο πῃ: γἱποϊθηῃέϊαιη Θχρτοῦτγαῖ 
1.11 "». Χ. 433 "ν. Ττϑαθοῖατη οοοῖάϊε ΠΠ. 43 ἃ. Ἰδοὲ πἀτσοτο- 
ἔὰγ ἃ Ἰοσδέϊ8. ἐδιηθη ΡΤ Πιδάταπι Δοϊτοῖ 4115 βαουιἤολνα [γ΄ 179 6, 
Νεβέοσεπη ΡοΘῦ]ο ἀοηδί υἱοίογοιη. ἴπ [π||5 Χ, 433. ἀἄ. [γτὰ 
᾿γᾶτῃ Ἰδηΐοερας ΧΙ, 624 ἃ. ροβὲέ ΑδἤΠΠο Αἰαχ βογεββίμνισ 
ΧΥ. 09 ς. 6906 ο. ἀ. ΑΘΒΠΠ115 ρΡοσυϊαμι ρτθεϊοβιπη Χ ἢ, 781 ο. 

Ασομ Πον. μάτι ρυάϊοο ἃπιοσο ρῬτγοβθουζαμι 6556 Ῥαίγοο πὰ 
Βηχῖε Αδβομγι ΧΉΠ. 601 ἃ. ". 

ἈΘΒΠ δα. πογτάδαι {Π|Φ 114 ἢ. 
ΑΘΒΠΠ δῖα. ἔοτια ΔΠΙο 1Π. 48 ἃ. 
Αοἰταάϊηα ρᾶγβ ὑτΡὶβ Θγγδοιϑασπῃ Κ, 207 ἢ. 
Αεἰπίαθ. οοτοπδα ΧΥ. 680 ἀ. 
ΛοΙροηβο Ρἰδοῖβ. 4πόπὶ ΔΠ1 σαϊουπὶ ἀγαθοοσυμ.., 4111 δἰ] ΟΡ οι 

6586. δἰαπέ ὙΠ]. 994 ο. 
Ἀδοπδο. γι4ς Αοοπίζαμι. 
Ἀρφοπῖας ρίβοοβ. ἀρὰ Νυπιοηῖπῃ ὙΠ. 3290 α. 
Ἀσοπῖξαμι Ῥιδηία ἀοποπιϊπαία ἃ Ιοθὺ ρτόρο Ηογδοΐοαιη Ῥοπεϊοδπι, 
᾿ουἱ χόναι ποπῖοπ {Π|. 8 "Ὁ. 

Ἀδῤοπέϊι5 ΧΥ, 668 Ρ". 
Λοτγαϊξοροίδα ἤοτοὸς δίαπγοϊίας το] σίοβο οὐϊέι5 Π. 39. ο. 
Ἀοτγίβιας ἀρὰ ΟΡ ΒΟοΙομι χτ]έα. ἁπτοα παρε ροοῦϊα ΧΙ, 406 ἃ. 
Ἀοτοαμηαία ψαγὶϊ ο που ἴπ οοηνῖνιβ ΧΙΥ͂, 614 ἀ. 610 «. 
ἈΑοτοΐαξιβ., Ατοὶ ΠΠ1π5) τὸχ ϑαοοάἀδοιποπίοτιπι, Ὑ146 Λτοὰβ, 
Αοές ρμυ!οῖτα. Ὑ]άς (α]αοία. 
Ασὰβ ρμἰδοῖς ΠῚ. 856 ςο. ὙΠ. 319 «. ἀοπέθιιβ οατοέ δὲ ἰδουὶβ οβέ 

ὙΠ. 900 4. κἰπιῖϊοβ Ρίβοοβ. οοβέγας απ, ἐαπτία ΝΗ 2098 δ; "Ὁ, 
ἈΘΥΪυ5. οἴλη5. {Π|πηε|85. ΠΠ. δ0 Ε΄ 
Αἄδειι5. Ογὐρβοῖὶβ ἄοροπβ ΧΙ, 469 ἃ. 
Λάαειβ. οορποιηΐηθ. φα 5 βΆΠΠ]Πλοο5., ἄπ χ ΤΟΥ ΟΘΠ ΔΓ ΟΥτῖτι 

ῬΆΠΙΡΡΙ 9 ΡΟ ο νἱοέαβ ἃ (μπατοίς ΧΕ. 539. 6. ἴ)ὴς αἱΐϊο Αάδθο 
νἱάς ᾿ῃηάϊοομι ΒΟΥ ΡΓΟΤ ΤΉ. 

Αἀϊαΐξομιιπ. οξία πον (Ποῖ ΡΟΡΟΪ γὸχ. βδχοοηίος. ΒΟ ἀυγ108΄ 
μαροῖ. «αὶ οὰπὶ 69 γἱσαπέ οὲ πποτίπησιν 1. 5.19. ". 

109" 
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Αἀϊπιαπαις, Ποιποῖγι! Ῥο!οτοοίας ἀἀυϊαΐοτ, ἐοπιρίτπι βέαέα!ε ῬΑΐ- 
ΙΪὰ6 Αρμγοάϊέας ΥΕ Ὡῦ᾽ ο. Λάϊπιαπέο ἱμβὲ ἀγῶμι δε πιοτοῖπι 
Ροβαοταπέ ΑἙΠθπΐθηβο5. δἀυ!αηέοβ ᾿ϑομπιοίτίο ΚὙἱ. 958. ἃ. 

Δάινιεία. ΕτΥΒΕΒΟΙ ἢ], Αὐρὶβ ῥτοῦισα . δδυσαμι ψεηϊξ. ᾿Ρίατδ 
οὐγαμι ΒΙΒΟΙΡ ΙΕ (ον θ} Ιαποπία ΧΥ͂. 672 ἃ. 

Αάοπ, ῬΠγγσίαπι οὐ βουυλθ ποιμθη εἰθίοϊηἶθ ἀρὰ ΑἸοιπα ποι 
ΧΙν. 6024". 

Λάοπία ὙΠ. 292 4. Χ. 401 ". 
Λάοπὶς Οἴηγτας ἢ]ΐι5 τορὶα Ογρτίοσιν Χ, 456 «ἃ. ἀποθυβ ἃΡ 
Ὠπμ εἶ θτι5. ἑοποίιτ. ἤθποσο οὐ Βδοοῆο ἱριά. ταρέμβ ἃ ῬΈΠΟΓΟ 
οὐσὰ δὰ οοπουπὑῖε ΧἼΠΙ, δ600 4. οοουϊέαξι5. ἴῃ ᾿ποξαοὶβ ἀϊβοου- 
Ρἰτατ ἃν ἀργὸ Π|. 609. ". Αἀοπιάβ οὐ Ὑοπετῖβ ἢΠΠ Ῥογμθοπαιγ 
Τιῖδβε Ἡγπίαβροβ. οὐ Ζατιϊαάγτεβ ΧΗ 7 ἃ. δάοῃιὶβ μΐβοὶβ. 
γιᾶς Εχοοορσέιιδ. 

Ἀδταοθηθ. δπάσγαομπο {Π. 53 ἃ, 
Λαταμπιγέοβ., τὸχ ᾿υγάϊαο,, ργῖπιιβ ἔοοπεῖπαβ οαδίταγιε ἈΠ, 1 ὅ 6. 
Ἀδταιηγίεαπι ΧΥ͂. 089 ἃ. Λατγαιιγέίζομα οομαμέθο, 14 οβέ οἴθαμι 

Θομδηεἑπαπι 1014. οὐ Θ8 8 ο, 

Αἀτγαβία, Ἠδίομδς ἤαπιϊα Υ. 191] ἃ. 

Αἀτγαβίιβ ἀρὰ ἐταρίοοβ ἰγαΐαβ ἱπ βοθηδηι ῥγοάϊε Ὗ]|. 995 ". 
δρυᾷ Αἀταβέυπι βεάθπέοβ οοθπαηξ ορεϊμηαύοα. ΧΙ, 459 ἃ. 

Αἀτίαμτβ ἔπ ἔργα ἱπροπέοπι Ἰθοποπὶ ῃγοβίγαυε ΧΥ͂, 677 ε. 
υοᾷ ξασέιπι σανηΐπθ οαορτανῖε Ῥαπογαῦοβ ροδία ἰβιά. ἃ, 6. 
τορι οπὶο ἤπια ἃν Αἀτίαπο ἀϊοαέαμι Υ1Π, 3561 ἢ. 

Ἀατϊαξιοῖ σα} σα Π παοοῖ ὙΠ. 285 ἀ. 

Λάτιαζίοιπι πᾶσα. ὁ ““δοίας {Π|. 91 Ρ. 

ΛΑαυϊαίίο οὐ αδἀὐυϊαίοτος Υ}. οἂρ. ὅ8 - 74. 80. ἱπέοῦ ραγαβὶ- 
ἔμδι δὲ ἃἀυ]αίοτοιθ. ράτιιπι αἀϊοτε οαρ. ὅ3. (σοπῇ, ἴπῆγα γόοο. 
Ῥαγαβίειβ.) ΟἹ βόριβ ΡΆΠΙΡΡΙ ἀββοπέαίου ἐθ14. βυιιραξεῖα ἀάιτι- 
Ἰαίοτία οἂρ. 84. ΡΙΠρρὶ, ιοηγϑβὶῖ. ΑἸοχκαπαάτὶ ἀἀυ!αίοτοβ οὰρ. 
δῦ. “4ιογυσοκόλαχες οαρ. 6. ᾿θαιβοοῖοβ ἀθι4. Ηϊογοπΐβ ἀβ86η- 
ἰαΐοτοβ οἂρ. 57. Δῃαχάτομιβ, Αἰοχαπότι αὐυϊαέον θ᾽, Εἰρὶ- 
ογαΐοβ, δἀϊαίου τοὶ Ῥογβασιιη. οαρ. 58. Ατϊβέο (Πα 5. δάπ|α- 

ἰοῦ Ῥοτγβδοὶ : Ἀρο!ορθαποβ Απεέϊσομὶ ἐθ1ά. νατίϊ νατγίοσγαμι 
ἠἀπ]αΐοτοβ σὰρ. 9. Νιοοβέσδξιβ. οσβάσαπι δαθ]αίου οαρ. 60. 
Οὐταβδῖβ ἃ} δἀ!αίοτίθι. φυοάϊεις. οαρ. 61. Αἰμοηΐθηβοβ δάὰ- 
Ἰὰμέον. λδοιμοίνῖο Ῥο!ϊοτοοθίαθ ἂρ. 6 54. 

Αἀυϊαέον.. ποχία Ροβεῖα. νἱναθπι Ἄχοάϊε Βομιϊποαὶ οἂρ. θὅ. Λάα- 
ἰδεῖοηῖβ ποῖον ἀθοϊ παμέθϑ ΠΏ μΠ  (Οπιρ] αοοπεία μην. δὲ Οὐ - 
ἰαίοπι νοθαπ οὰρ. θΘ0. ΟἸοαγοιι (ἀουσ τη. ἀθ δα! αεονι μια 

δρυΐ τορθβ Οὐρὶ οαρ. Θ7 544. δὐιϊαέγτιοος. οἰϊπιποῖοβ οαρ. 
69. δῳιϊαίοντινη ἐτία. σοπογὰ Πιχέα. ΟἸδατοιαμι οἂρ. 70. ἀββοης 
ζαΐοτ νοὶ Τ γούθιιθ. οϑέ οἂρ. Φ.2. οἐγπιοίοσία νοσαθοϊ χόλαξ 
1174. ἀσϑοηραίου 5. νἱέα ἀντάα ἰθὲἃ. ἀγ8 δἀιυϊαηάϊ οὰρ. 79. πο- 
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Ρὰβ Ετγέβγαοιιβ ἃ αἀυϊαίοτίιι9 ΟρρΥ βθι8 οἂρ. 74. ρβοπιοςο- 
Ιᾳθοβ οἂρ. 80, 

Ἐμιρο!ἀϊς. ἔαυι]α Κόλακες Υ. 918 Ν. ς. (οοπῇ, ἱπά, πουτρέο- 
ταιμ}} ἀβϑοῃέαίογιιπι ὁμοτιβ ἀρ Επροϊάομι ΥἹ]. οαρ. 30. εχ 
δάμη [άθι!α ἰηβῖσπθ δάμπ]δε οὶ οχορι ΧΙ, 630 ἃ. 

646 ἢ οὐἴπ5. βίμ!ς ἐχ Ῥμογοοσαία ἈΥ. 68 ἃ. 
Ἀσδοΐοι ὥρατέαποττπι ΠΥ. ὁαρ. 16. 
᾿Αδάορβιι Ἐπιθοθας ορρίάππι {Π|. 73 ο. 
Αερας ΟἸϊοῖας (Λοροβέα 1Ο1Π18 67). ἈΡῚ σα] 486 ἀαιδα 11, 43 ἃ. 
Ἀεροῖ5 Ῥαπάϊοηϊβ ἥξι5. ΧΉΠ, δ8 6. σοπβαθέιπϊαπι μάλτιῖξ οὐππ 

τα εἶ. πιο σὶ δτι5. πι]έαβαιια. βθμ} Βαλε ἀχοτο ἈΠΠΙ. ὅδ 
ξ. 1η Λεροὶ ποιῖπο Ππᾶϊὲ ΤΠαῖ8Β. ΧἼΙΠ. δ8 ε6. 

Δερτάϊαμι. ρα ας ποιηοπ ἀρὰ Ἐπραϊαι ΧΥ͂, 679 ἃ, 
Αορία ρᾶριβ Αὐείοας ΧΊΥ, 652 6. “Ζ42ἰγιλίδες ἰσχάδες Ἰθῖ4. 
Δερίπηα Υἱγσοὸ ταρία ἃ} ἴογο ἱπ δαυ!απι πιπέαίο ΧΕ, ὅθ00 ἀ. 
Ἀερσίπα ἱπβα!α ππιρτιοπεϊβ ΟΡ 5 ΧΥ͂. 689 ἀ. Ρίταροι γμοτγέιβ 

δταμπηῖα νοσαύιτ ἃ ἐλειπαάς οταίοτο {ΠΠ{ 99 4, Αορίηδθ πέρὶπ- 
Τἰ Πλππὶ ΠΙΟΓΔέ5. οδὲ Ατίϑερρυβ ΧΙ. ὅ44 4. Αερίπαθα Ἰυᾶσα 
ΥΙ. 267 ε. Αερίπαοις ονοίαβ ΕΥ̓. 141] 6. πιαϊουῖβ ὑτϑεϊ ἀπιαπὶ 
Ατσις ΥἹ. 295 Ρ. Αορίπαριβ βέδέου ΕΥ̓͂, 143 ". Αοστποίαθ 
ἱηροπέθμι ΠΕ ΘΙΊ ΒΘΥΥΌΤ ὩΙποτιιπί 1. 272 ἃ. 

Αερίτα, Ἰγειρα. ἀθὰ εχ ΝΥρμῖ5 Παιιαάτγγαάιθεβ ΠΙ. 78. ". 
Ἀερὶβ ἀυτοα ἴῃὰ ἴονυῖβ ροπιρὰ Ριο!οπιαοὶ ῬΆΠΔάοΙρε: Κ΄, 902 ἀ. 
ΑερΊβέμιι οὐν ΟἹ γέποιηποβέγας. οδπίοτομι οοοίάογιε 1, 1 Β. 
Αδριέμα 5 ανῖϑ {ἰ. 0δ Ρ". 
Αεδρσίαπι. Αομαΐδο ορρί την, ΠῚ ῬΒΕΗία νἷσρο ἃ ἴογε δπιοία ΕΧ, 
99 ἃ. εχ Αδρίο εἰβιοῖπας 1. 97 ἀ. 

Ἄερ]ς ὙΠποβοὶ ἀχορ ΧΗΪ, δ57 ἃ. 
ΔΕρΟΟΟΡΒαΪ5 ανῖὶβ ΤΣ, 358 ἀ. 
Αοργρίέϊα σι. οὐ βυθοιηΐπηβ ΠῚ 51 ΡΒ, ο, Δοργρέϊα πιγγέιβ. ΧΥ. 

Θ77 «. ". 6. ΔἈερυρίϊαοα ἔαθα. γ[16. ἔλΡα. οοοπὰ ἀεργυρίία 
Βρίομάϊάϊου Ῥοτβίου ΕΚ. 150 Ρ. 

Ἀδρυρέϊὶ ὁ} ἔγιιραι δέοι. ραμπίνοτί ΔρΡΡΟΙ δὶ Χ, 418 ε. 447 ο. 
νηοί ἐδθη οὐ ῬΙΡαοοβ 1. 34 ἃ --- δ. Αορυρεῖ ἴῃ οΟἰ ἈΠ Ὶ 5 
οἵ ἴῃ ματι θέῖθιι5 ἀπιαπε αἰξουπαπέοπι ἰθιθι οΟ]ότοαι οὶ ηἰ- 

στὸ Υ. 906 ἃ. ς. ουϊέαϑ. απίμιαϊίαπ ἀρὰᾷ Δεσγρεῖοβ εἰάἀθέυχο 

γΠ, 299 ἢ. 300 ἃ. 
Αοργρίϊαπι ἀσοέιμι Π. 67 ο. ὑπρπομίσαι Π. 66. ἀ. ΗΙ, 124 Ρ. 

ΧΙ. δδ8 ε. ΧΥ. 689 6. (011. 6858. ἢ, 
Αεργρέϊαβ. Πιρρίξοῦ ἀρροϊ δέν. ΝΊΠ9. Κ΄. 903. ο. Δεργρᾶπβ. ρῥἱ- 

ΒΟΌΤΙ 5. ἀρἀ Ηδγμΐρριπι οοπιίοιπι Υ1, 511 ς. 
Δερυρέιβ 4πο θὲ ἀπὸΐ ἐθημοτο ΠΟτΊ] 8. οαϊαβαις σοπουῦῖθ ἈΡα- 

ἀἄαέ Υ. 196 ἀ. ε. ἔγοψιθηβ ἴῃ δὰ δϑὲ διπάγδοιιβ δὲ οὐουὶβ βιᾶς 
γἰίζαίθ ΧΟ τηγτέυβ ΧΥ. 070 ἀ. ὁ. Δεργρίϊ τὸχ (Νεοία- 

ὯΘ6)}»115} ἃ" Ατέαχογχο Οοἶο υἱοΐαβ οαρίαδημπο ἔγ. 150 Ρν. Δε- 
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᾿ ΘΎΡΕ γορο8 ᾿Απιαβῖβ, ΒΆΡΥ8, Ῥαΐαττηῖθ, Ῥεοϊοπιαοῖ, ΤἌοπο5, Τγ- 
ΡῬῇοπ: ἀθ φυῖθιι5 υἱάθ βαὶβ Ἰοοὶβ. Αοσγρεϊ τόσο ἀΧΟΥΡῈ5. Βα 5 
τοάϊειβ ΑΒΕ ορρίάϊ 1π οἰποίασαθ. ἱπιροηβαιῃ  ἀοπᾶσο οθπ- 
διιονεγαπέ ἴ. 33 1, 

Αδίβοοροβ ἅγεβ ἔκ, 391] ς. 
ΔεΙτπι5 σα ΠΕ] πὰς ροηιβ ΧΙ, 619 4. 618 ἃ, 
ΑδμμΠαλτ5 Μασσι5 ἀο ρμοβορ ἰδέᾳ 1, 1 ο.Ψ 
Αδιμεπ5. Ῥαυθμα5. ᾿προσαίοῦ Βοιμδηιβ [05 οοϊοῦταξς ἴῃ Μίδοο- 

ἀοπία Κ. 194 
Δεπθαβ οπὶ ἱπέου ροοια πηυϊέιπι πιϊπδΐιβ οδϑοὺ ΓΤ σοίαπῖβ. Ῥᾶθ πα 

ΟΡΡΓΟΒΒῈΒ οϑέ ἃ} ΛΟΠΠΠ1ο ἴ. 11 Ρ. 
Λοηΐαποβ. βαϊέαπε ἀρὰ δεαίμοη 1. 15 ἢ 

Αδηϊσπιαία. Ὑἱήάς Οτῖριὶ, Ῥγέπαρογαθ δοηϊσπιαία Χ, 459 ἃ. 
ΟἸεοθυ πὰς ἔϊηάϊας ἀοηϊσιπαία Χ, 448 "". 

Λοπαβ {Π|. 92. ἃ. Υ11. 396. ἢν αν ἔγιριάθτν. οοείιαι ΥΠΠ. 31 ο. 
ΑΘΟ]ο5 μύρραν νοραπὲ ἀπᾶπι 411} αγάθοὶ σμύρναν ΧΥ͂. 088 ο. 

δυτοι) Ὑ ΠΟΥ 5 ψοοᾶπῦ ΘΟ ΟΠ θη δα. 4πᾶ6. Δ4}1Π15 δὐυτίου!α {Π|. 
δ ἃ. Αροϊὰβ ἰπϊίαπόιν ἰξουμδπὶ οἴπὶλ ὉΠ115. ἴῃ τοθτδ ἔα. πιᾶ- 

Χίηχο ἴῃ βουβὴ Χ. 495 ἃ. Αδοϊεμι ἴῆοσος ΧΙΥ, 694 ἀ. ε. 
Λφοιοὰ παγπιοπίαᾳ ΧΙΥ͂, 634 ἃ. 6. δαδάοῃν αἴψιιθ μυροάοτγία 1014. 

8. Ε δ δ᾽ .: 
ΑθοΙβ. ΒᾺ} ἱπιροστῖὶο Αἰ] Ῥουρατμοπὶ ΧΥ͂, 697 ς. ἅ. 
᾿Αὔγορὰ 9 τιον ρα ΝΝΙοοπίσαίιθι οομπιίοι. ΧΊΠ, 587 ἃ. 
Ἀδ5. σταρταμι ἴσης ἀδοαιταίν Υ, 905 ". 
Αοβοβίηος. ΘΘοτγηξῖοαβ ρασροῦ: πτ6 Χοποογαίοπι αἰβοι ρα μι. 8}}85-- 

γα χῖβϑο ΡΟ οίυς Ρ]αίο ΧΙ. 507. ο. Λοβομίποβ, δὶ εχ ἀϊα- 
Ἰοσὶβ ἀθβίμηθβ. απ οἷπ8 ΠΟΠΙΘῚ Ργδοξουιιηΐξ, Ὑἱγ ΡτΌθιΒ. οἔ 

Ποποβέιβ ζπῸ: δὶ Πυγβίδμν αὐ ϊοβ.. ροβδίπιι ΧΊΠ, 611 ἃ -- ἢ, 
Λοβολν 5. βίος ἄδοιιβ οὐ. χυϊέα. βα!ταξϊοητ σοποτα ἰηνθηΐε ἢ, 

21 ἃ ---ἴι ξα)]ὰ5. βιὰ 'ρ56 οαὶὲ 1 21 6. οὑτίοσιαιν. ΡΟΥΒΟΠ ΔΒ 
ἵπ ἰγαροδάϊίαπι ἱηνοχὶς Χ, 498 ἢ 1. 17 ς. Ἀδβοιγο ο"- 

ἐγεοίαῦ ορἤοο]ο5 1. 29 ἃ. ΧΙΥ. 691 ἔ. ΑΟβοῦνο βέαζαα Ρο- 

δία ἰὼ ἐποαίτο Αἰμοηϊοπϑὶ 1. 19. 6. Ῥιπέοποιι Ἀπ θυ ]η5 Χ4γη- 
σίλαον νορανῖς ΠΠ]. 99. "Ὁ. Ροδεῖοος. Ιἁπάθηι οἹονία "ΡΟ ἴςὰ ἀὰ- 
πιρν, 697 56. ἢ, 

Λοβοιϊαρῖιι5. “Ἵχληπιὼὸς κατέβρεξε 1.98 6. Αδβουαρθὶ αὐτοαπι πη 6 η-- 

δ) Υἱάθηϑβ διβοστὶ ἰπδϑὶς ὈΙΟΠγβίθβ ἔγτάππυ ΧΥ͂, 698 ε. 
Λδβοι]αρὶϊ ροοαθ Χ. 434. ἃ. 

Λοβοι Ραΐίον ἰαβοπὶ ΧἼΊΙ, 579 ἀ. 
Αρβορὶβ οχ οὐάραίο «ἸΔΟΤΘῊΝ5 60 Ρασίο ἄϊνοβ οναάογοῖ Υ. 319 ἃ. 
Λοίοχ ἴαπὶ ἤπιβ ΧΎ. 699 ο. ι 
Ἀεειορίοας νος Υ. 901 ν. ΙΧ. 387 ἡ. Λεοεορίοας. ΟΥ̓ῸΒ ΔΆ 

201 ς. Λεεμϊορίουιπι ουπαΐννθτη. 1Π. ΘΘ Ρ. Α διορίσαι. ΒΟπΙθ; 
ἔγαπιοηεὶ ἐτοη8. βοβᾶπιο δἰ ΐο {1 1190 6.Ψ 

Ἀφεμῖορο5 ἃ ῬΠοπο ἸΤγτοϊάπι ταϊοοὶ ΧΥ. 8689 Ρ. Αοεοροβ τ 
41 ἐπι πηογ αι ]65. νοοαηέυν ΧΗ, 566 ο. Ἀοιορααι ἀοηα 1π 
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Ροταρα Ῥίιοϊεπιαοὶ ῬὮἘ Δἀο]ριΐ. ἀοπίοθβ οἱ ορμαπέυιη. εθδμὶ οδὰ- 
ἄϊοοβ. δισὶ ταιῃμδηία Υ, 90] ἃ. 

Αδεορβ Οοτιπέμίιβ βογέοπι δῖ} 1 ϑγγδοιβίθ οθυοπέιταια γϑηάϊάϊε 
το] Σὰ μ]δοορηία Υ. 167 4. “ 

Λβέβομ οορποιεϊπαίι5 ΕΤΎΒΙΟμέμοπ ΟὉ νογαοϊἑαίοεπι Χ. 416 ". 
Ἀρέμορβ ἀπ οΧχ δαὶ δος ΧΙ. 46 Ρ". 
Λρέμγα Ῥιμοὶ ΠΠ|ὰ. Λεσοὶ οοπίαχ ΧΗ͂Ι, δδ6 ἢ 
Αοέπα ᾿π0Π5 τηδίοτίαπι βαρρεάίξας δορά! πΠοαπάαθ οἰαπεὶ ΚΥ, 906 ὦ 

ἴπ ππράϊππι δέπας ογαίογοιη ἱπίτοβρίοεσο. ῥσονοτρίυπι ΥΠῚΠ. 
841 «6. Αδέπα μϑμ]αϑ 411 Θοο ]οα5 ΠῚ, 63 ". 

Αδίοὶὶ ἕὰπη αὐ νἰΐξαμι βυμπηέιοβαπι 4αᾶπι δὲ ΡῈ} 1ὰ βυπὲ Ῥτοοϊίνεα 
ΧΗ. δ27 ". ςσ. θ6110 νἱπουπέυν ἂν ἄρτοπε Χ. 440 ἃ. Λε- 
(ο]οσαπι ἄθχ ὥγδοτιις ΓΧ, 40] ἀ. 

"“Λείο!α.. πιο εαστ ἄπ ἀνίαπὶ ρμαίτία ΧΙΥ͂, 6 δ ἃ. Λοίο!ίαθ το- 
σθὰηὶ οοοιραΐ Οτεβέϊοιβ, οι οα ΠΟ πἷ8 ΠΙΐ5. ΠῚ. 35 Ρ". 

ἈΛείοιοα ρπίηχ ΥὙ], 258. Ἂ. Αδίοϊξοιπα οδὲ σιοϊ ποσί γο8. ρτδθ- 
ἀπε 1. δῶ, 

Λοίο!ϊαβ, Θεμοὶ ΠΠὰ5 ἢ. 83 Ρ. 
Αοχᾶρμαβ, αἰξάφας. μδοοῃίαθ σϑηὰβ ΧΙΥ, 647 ἃ, 
Αοχοπα, αἰξωγνιχὴ οεἐ ἍἸξωνὶς τρίγλη ὙΠ, 320 6. κλύδων 

«Ἵϊξωνιχὸς ἰθ14. ἐεὲ 330 ΡΝ. ὃ «“Ζἰξωνεὺς Θρασύλαος κἶνο 
Θράσυλλος ΧΙ. δδ4 ς. 

Αἰτγιοαηδθ ἤοὶ {{Π|. 7 (. 
ΑρΆΠ|5. τποτοίτὶχ Λείΐοα ΧΠΙ, 88 6. 
ΑρΆ]ΠΠ15 Οοτογγαρα, ὙἹάς ἱπάϊοομν βου! ρεοτστιπι. 
Αραιμιθμηθη δρυΐο οχοῖρὶς ορεϊπιαίοβ ἢ, 9. ἃ 544. ϑαάδηι πηι ἰσθος 

Ροπὶξ αὐτί εἰαέεπι οὐ ἀηξτϊ Ππισότσοῖν ἢ, 11 ἃ. ἔουιιοβοπ. οἵ γοπο- 
ΤΆΡΠ1 βροοῖ ΧἼΊΣ, ὅ66 6. Αγρυπηὶ ουῖογο οαρέι5. ΝΠ 904 ἀ. 
ΟΟΥ οἱ ἐγθη ᾿λαπδοτι Οδιδὰ ΧΥ͂, ΘᾺ ΚΝ ἃ, ᾿σουπομηποηὶῖ 
τα] εἰξα ἀϊ ποι. τλτἰτοσπὰ. ΠῸΝ ἕν ἀπίπβο αἰ δοποιθ τα ἀδαπι 
οοηβοί Ατὶβέοξοϊ εβ 4πᾶπι ΠΟΠΟΥΪ5 οασπδα ΧΠΠ, δ ες, 

Ἀρατιϑέα, (ΟἸΙΒΈμοηἷθ Θιογομὶ ἢΠὰ. ἀυὰπι διαθὲε δινϊπάγτιἀος 
δγρατγίία ΥἹ. 973 ". ο. ΧΙ. 541 Ἰ». ὁ. 

Αρδέβοοϊθα, Ῥίοϊεπιαοὶ ῬΒΠΔΔΟΙρΡ: οοπουθίπα ΧΙΗ, 570 ἢ 
Αραΐμοοῖοα. Ῥιοϊοπιδοὶ ῬΗΠοραίουῖβ οΘοποαθῖπα.. τορηπῶν ογογεξ 
ΗΠ ὄχα ΠΡ 7 7.8: 

Ἀραίῃοοο5.. ΟἸἑπι ποῦνα59 ἀοἷπ ἐπα] ατῖρ οὐ δὐυ!αίον ῬΒ ρρὶ. 
γι. 959 ἔ, κἰξρίειν ἃ τερο δὲ ρογάεπο. Ῥογγθδοῦοβ. ΥἹ]. 
80 ἃ. 

Δρδίμοοῖοβ. Τοχ Ασδοι βασι)» ἃπτθὰ γαϑα βίο θὴ5. δηλϊοὶβ. ἀϊ- 
οοραΐ 56 1 ο ἡσὶϊηϊα ἀυτοὰ ἔεοῖδδο ΧΙ, 400 ἃ. 

ἈρΆΓΠΟΟΙ65.. Οοπδμέδαο Εἰϊι5... Ῥτοϊοπιλοὶ Ῥμἰβοραίονῖ5. απ Π]ατὶς 
ΜΠ 252 6ὲ 

Ασαίμου. Ῥπιάατο απνδέυβο ΟἿΣ οοξία θαυ πιιποιραῦ ροδία ἈΝ, 427 ε. 
Αραΐμομ ροείᾳ ἃπιαίτη" ἃ Ῥαυδαθία Ὑ. 210 6. ἴὰ οἷα Βοπόγοια, 
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οὐχ έξηβδα υἱοίββες, οοϊορθγαΐαπι οομνἑνίυπη βυυπὶ βηχὶξ 
ΡΙαίο Υ, 217 ". ο. 

Ἀραίθοι. Ἀχλϊοὰ 5 Αχοβοβέγατεῖ ΠΙ. 92 α. 
Αρομιὰ, χράτιστον σύστημα τῶν ἱππέων Υ. 194 ο, ξ, 
Ακεποῦ Οὐτιπέμιι5. Ρδΐοῦ ΑΙΟγοπᾶθ. ἴῃ ᾳαθῖι Ῥαθδηθαι οἁπππέ 

(οτγιπέθ ΧΥ, 696 “. 
Αροβάσομιβ Δίορσα! οροΙ ἐπι5.. Ραίου Ῥιο]ομηδοὶ {Π{π|89.. «αὶ ἄς τὸ- 
ΠΠΒΡὰ5 ΡμΠοραΐογίβ βοσίρϑῖε. Ὑ1ὰᾺς ᾿πάϊοοπι βου ρίοσιμι γος, ΡῬέο]ε- 

πιαθι5 ΑΘ ΟΒΆΤΘΗΙ, 
Αξοβιϊαιβ. Χ ὁπορμοπέευβ ΧΙ, 613 ὁ. Ἰαοτὶβ ραΐίοπβ εὲ ἱπ οἶβο 

Ροέμαιιθ. πχϊμίπηθ ἀο!οαΐι5. Κ΄, 144 ς. νἱΐαμπι εσὶε σἹουϊοβᾶπι, 
ΠΟ βυᾶνοι ΧΕ, 511 ς, 1 γβαπάτιἀαπι δή νογβασίμι ἴῃ οχϑὶ- 
Ἰΐππὶ εἰϊοῖε ΧΙ. 609 ν. αἀ ἨεοΙοβροπέμμα. ΒοΙ πὶ σΌΓΘΉΒ. 
ψυσπι Αρίαξίοοβ Βοπιίμοθβ Βαπιηοϑὶβ 5(0115 δχουϊέοβ υἱἀϊββεῖ, 
Βεουϑίμι γεβδίοβ ὑϑπεΐ 1π|5δι οἵ Βθουβῖπὶ ΘΟΥρΡΟτὰ οἀρέϊνα ΧΠἼ, 
δῦ0 6. ὙΠαβιῖβ ἄοπα ἔογθηίθι5. ον 5. δὲ οὐδβ δοοορῖξ, "]- 
Ἰατία Ἡδίοίβ ἀϊβέγι θα! τπδοῖὲ ΧΊΥ, 657 Ρ᾿. ς. ἰσγῖβιιβ. ἃ Τδοθο 
Αεργρεὶ τορο ον ὑγουϊζαξοπι σΟγρΡΟΥ 5 φυϊά γεξκροπέονιε ΧΙἼΥ, 
Θ610 ἀ. «» Αερυρέϊϊβ οὶ αἰϊα ἄοπα οἱ πξειιπέασ ἕωπι οοτο- 

ος Βαχία ρμαρύτια ΧΥ, 676 ἀ. ΕΧ. 884 ἃ. 
Ἀρὶβ. τὸχ ᾿ἰι ρατέαθ. ουΐαθ ἸΧΟΤΈπὶ 7 Ἰππαθᾶπι ΘΟΥΤΙρΡΙ  ΑἸοΙ δ αἀε5 

ΧΗ, 535 Ρ. 
Αρὶβ ραταβίξιβ 1η Ηοάγ ορὶσταπιπιαίς ΥΠῚ. 8544 ἢ, 84 ἃ. 
Ἀρὶ5 ποάϊηβ. οοάι5 βοϊογεϊββιιηυβ ΓΧ. 979 ε. 
Αρ!αῖθ. Μορσδο!βΒ Πα. ἀθιοῖπα ΑἸοχαηάσιπα νογαοίββα Χ. 

41 ἃ. ". 
Αριαορῆοη., ρμἱοίοσ Αἰδμοιῖοηϑῖβ ἈΠ, 584 ἀ. 
Αξπὰβ οὐ ροοιάοβ ᾿πίοηβαβ τηδοίτο γϑέϊπιμι ΟἹ πὶ. 40 παπ περ} 1- 

οαγοέυσ σοπῖβ 1. 9 4, ἔΧ, 375 Ρ". ς. 
Ἄρπροι. γἱάς Ηάρπθοη. 
Αρποῆ. ΑἸοχαπάσι ἔα ατῖβ... οὐ ρὶ ἀὰ5. δυσὶ οἹαν 5. σοπμῆχαβ 8ε- 

βίαμαε ΧἼΠ,. 5839 οε. 
Αρμὰβ υτειβ Αἴτοὶ ἔθ θ]ιία]α ἀτροπίοα. π΄ οὐἱα5 πιοάϊο᾽ ἀρσητιβ 

ΔΌΓΘΙΒ ἔπι βουϊρέυ5 Υἱ. 931 ο. 
Αστὶροπέαμι. ἴδ᾽ ἀοπιυς. Γσγοπιὶβ ἀϊοία οχ οσοσαβίομο τἰάϊοιϊας 

Ηἰβίοτίας ΠΠ. 37 "υ. Αρτίσομε ἐγταμπι5 ῬΒα]ατῖΒ ΧΗ, 602 ἃ. 
Ἀρτιροπέϊηϊ δυυηξιοβαπι μἰδοίπαιι [οάϊπιπξ, ἴῃ ἀβὰαι Θεἰοιία 
ΣΝ Ροεϊα5. ἜΠοτοη 5) ΧΊ, 5641 Γ. 

Ἀρτίορα Ἡουιποβίϑπδοίὶ γοσαξον (πὰς 4] 1.5 Ἐπστγ ἴος ΧΠΠ. 597 Ρ". δ. 
ἄβρβτοῃμ, τὸχ ΠΙγυίοτιπι, Ἀθίο!β θεῖϊο Βα ροταξβ. οχ ηἰηνῖο γἱπὲ 

ἀϑὶ Ρ᾽ουτ ἰἀς Ουρια ΟὈ ΕΝ. 4839 1, 440 Ὁ. 
Αρυτυ ῖι5 ΟΠ ποάοηεῖβ ΠΠῚπ5 ΚΠ, 5.10 6. 
Αἴὰσ 'Γεϊαιποη 5. δὰ δ]οθεῖπο δὸς 458. ἀ.. Δέε ροεὰς. ΠΠ 5, ηπδ6 

4}115 Ἐν οοα, εἰϊ5 Ῥοτίθοοα ΜαΠ, 557 ἃ. ἴπ δοητίνὶο ἂν 
᾿Αϑανποηποῦθ θοῦ ἐογρουῖθα5. ρρονεςτίβ ποῃοταίην 1. 9 ἃ. 
13. 6. Ὁν Τοτγεϊεα πο οοπενεασ οὰπὶ Ἀθπϊΐς ἈΥς 690 6. ἔογεῖδ- 
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ΒΙπηῸ8 ροβὲ ΔΟΒΠΠο ΧΥ͂, 69 6. εχ εἴτι σσιοτα πδίιβ ἤος 
Ἠγδοϊπέμιιβ. ὑπάς ὑάχινϑος αἰαστὴς ΧΥ͂. 688 6. ἴπ ρἷπ- 
βεπάο Αἰδσα νυἱοίιβ ἃ ρίοέοσε πηΐπτιβ βοϊοτίθ Ῥδισμᾶβιαβ αυϊά 
ἀϊχετιε ΧΉ. 48 ε. Γ. 

ΑἸαθαβίτιξοβ. νοὶ δα βαβέιξεβ ἰαρὶ5 Υ. 206 ο. 
ΑἸΡαπαπι σίπυ 1. 96. ἃ. ἢ. εἴπ υἶτοβ [. 393 ἃ, 
ΑἸΡασαπι, εχ 4πὸ ἀοιμπποι!αα οοπῆοίιπέ Νοιμαάο8 Αἴτγίοδθ, 485 

βεθιμ οἰτοιμπηΐοσιιπέ ΧΙ. 462 Ρ. 
ΑἸΡαμπΙθη. οἱ, νϑίεειθιιβ ἰὰς ρ8Πἶπας Π. ὅ8 ἃ, 
ΑἸοδθυβ. ἅτόποπ ΑὐΠοΒΙθπβίιπῃ ροβὲ Απιϊπίαηι Υ, 218 ἀ. 6. οοπξ, 

Ν.. 215. 4. 218 ". 
ΑἸοδοι5 Ερίουτοιβ. Ὑἱ46 ΑἸοῖαΒβ. 
ΑΙοαπάτα., ῬοΟΪΥ ἀχοῦ Υ, 191 ". 
ΑΙΘοποΥ, αἰῦθυβ. πίοι ΡεοΟΙ οπιδοῖ τερὶβ ΥἹ. 244 ἀ, 
ΑἸοοβεῖβ οὐ Ῥϑηθῖορα πὰ] ότι ρτο ιββίπιας ΧΕ, ὅ 59 ο. 
ΑἸοδέα5 δίασεδο. ἤομῖο δἰ θαοίπειιι5 Χ. 436 ε, 
ΑἸοϊβίαἄες, ᾿Ζλχιβιάδες., οαἰσοαμμοπέὶ σοπιβ ΔΡ ΑἸοϊθαάς ἀθπο- 

υαϊηδίππν ΧΙ, 534 ο. ; 
ΑἸεϊθαάε5. ΑἸ οπίθηβία, ΟἸγταρ οἷβ Ππ415 σαν οι]ο Ὑἱοίου , οπιηΐ- 

Β1ι5. βρθοίαξοτιρεβ οοητινιθν Ἄχ διθῖς 1, 5. 4. 6. πυπβίοαπι ἀ161- 
οἷῦ ἃ Ῥσόποιῖο ἔὔ. 18. 4. ΑἸοϊριαήοβ 'πὶ ΡΙδέοπῖβ οοηνίνίο ἐΥ.. 
180 «. Υ. 187 .-Εὦἡ Υ]. δ09 ς. ΑΙοἰθϊαάϊ ἀἢ ϑοογαίεβ. νἱτγέι- 
ἐἰβ θ6ΠΠἾοα6 Ῥσαθηνο οοβδοτε Ὁν 91 6. 2106 ἃ. νἷπο ἀδοάϊ- 
ὰ5 ΑἸοἰμ ες. οὐ δάυϊέον Υ. 220. ο. στάνιβ οὐϊαμι ΔΟσι Βα ΕΓ 
Ὁ» Απεϊβέμεμπε ἐν14, οσθθιοποῖι ρμοροίῖι ἴῃ πιάϊοῖο ΑΈΠ ΘΒ 
δοοιδβδξιπι ἐο]εία δοοιιβαΐοτί βοχίρέα δοίϊοης θεσαν [Χ.. 
407 ". ς. ΑΡγάμπῃι ρῥτοξοοία5 ΧἼΙ. 3 Ρ. οὕπι Αχίοοϊο οομιπ 
χὰ ηθπν ΠαΡΗΪ πἀχότο ΧΗ. 34 ἢ. ὅ85 ἃ. ΧΙΠ δ74 ε. 
ἀρατίαθ. Αριΐβ ἀχόσοῦ. φοτσαρὶε ΧἼΠ, ὅ835 ν. ΧΗΪ. 574 ε. 
ἄς εἴυβ ΠΡΙάϊη6. οὐ Πιχυτῖὰ ΧΙ οαρ. 47 - 49. αν οχϑι!ο 
ἐσ ρμΔὴ5. ἴῃ ραίτία το ΧΗΠ, 85 ο. ἀ, ᾳυδουπηφας ἴῃ 
οἰνιἑαίε γουβασθέθμσ οἶγαβ ΟΠῚΠ65 ΒῈΡΟΓΑΡαΓ οἷβ ᾿ηδειςας5 γοὶ 
ἀτέΡιβ 4πᾶ6 ἴῃ 4υδηπο οἰγιζαίς πιαχίπις ἤοτεθαπέ ΧἼΊ 9 4 ἢ), 
πὶ 4115 ῬΠΑΤΠΑΡαΖὶ ΟΡΡΥΘΒΒ115. ΒΘΡΌΒΠΕΙ5. δὲ λ[ο!5βαθ. Ῥῆγυ- 
βίας νίοο, ἃ Τδπεοάοία οοποιρίπα ΧΊΙΠ, 57 6. 5ΘρΌΪΟΓΟ οἶδ 
βεαίτιδι 6 ῬΑΤΙΟ ΠΤ πηοΥα πη ροπὶ οὐγανὶξ Αἀγίαηιβ πη ρογδΐου, 
ἘΠῚ «αοέαπηϊβ ΡῸ5. ἱπιπιοίϊαίυν ΧἼΠ], 7 ἢ. ἴγαΐον ΑἸΟΙ Ια 5 
ΟἸϊπῖα5. ΧΙ. δ06 ο. 

ΑἸοΙ Ια ἰς τνήφισμα, ἄς, ματαβὶεῖβ ΥἹ. 994 ο. 
ΑἸοϊάοβ. ΑἸοχαηάυϊητιβ τατιβίουβ., ἀοὶρποβορϊδία 1. 1 Γ. 
ΑἸοΐποιιδ. αμην ἀοἰϊοαξιβ οββοέ, ἕααθη Ραθιΐα νοβοο δέυτν [. 

θ.8."..13 «. ᾿΄Ὁ. 182 ἃ. 
ΑἸοϊρῆτοι Μαοσαπάτιι, Υτάο ἐπ σθην ΒΟΙῚΡΓΟΤΊΙΠ, 
Αἰοῖρῃε, Ηδφιοῆρα ξαμιηα Υ. 19] ἃ. 
ΑἸεϊβέμοποβ. δ ρασιία νοβέθοι οομΐδοϊε κι: πιξι! ΟΒ᾽ 5 πᾶ πὶ, απ ΟΧΧ. 
τ] 6 πεῖ5. δπιοσιπέ ΟΔγε στ πίοπεοϑ ΝΕ, 541 ἃ. ἢ, 



1612 ΙΝΡΕΧ ΚΕΒΌΜ, 

ΑΙοῖπς βἶνο ΑΙοδοι5 Ερίουτοει5 ΧΗ. 547 ἃ. 
ΑἸωμάθοι μηδέγοπὶ Ὑ λαβερ ραν Γγοάαθηβ οὐ ἔδο!ο ἐγασίοὶς ροοέϊβ 

ἀτσιπποηύαι ΥἹ. 9992. ", Εσὶρηγ 168. πιο] 1) ε]ρῖοο ΑροΙ πὶ 
Ἐρπιβεο τις γΙ. 939 6. 

ΑἸομὰπ ροοέα οἀδοίογθιη 858 ΡΓοβέθειιτ τὰν Χ, 416 ο. 4. Π|θ141- 
ΠΟΒῚΒ 056. ΠΡΙἀ ΔΙ Ποβοτιην οαγπιΐπιιηι ποίου ἈΠ, 600 ξ, 

ΑἸοοπα οὐαὶ Ἠδγοῦ] ον ΡοροΥββοί, ἔπρρίτου εἰ 58} Αἰμρϊέγγο- 
πὶβ ἔοσπια ροοαθπι ἄοπο ἀαὲ ΧΙ..781 ςο, ἀ. ΧΙ, 474 [, 

ἈΠΟ Ὁ, 6: 
ΑἸσοη., ρΡοουϊονυπα βου!ρίέου ΧΙ. 4609 ἃ. 
ΑΙογοη ἀνῖβ: ἀλχυόνες τανυσίπτεροι ΙΧ. 388 6. ἀφαδεῖα. οναχα 

ὩΙογοπῖα ΥΗ. 318 ς. 
ΑΙογοῖο. Αρομιοπῖθ ΟΟΥΙΠΕΔΙ Πα ΧΥ͂, 696 ἢ. πιδέεν Ρετμ νεέαν 

Ἰαποῖν ἀεὶ Απειοάοπο ὙΠ. 296 ". 

ΑἸοΐβοι.. ΡΟΟᾺ σοπὰβ ΧΙ. 783 ἃ. ν. ΧΙ. 477 ε. 
ΑἸεἴοτ 9. βομτι5. βαιαύοπῖβ ΧΊΝ, 691 ἀ. 6. 
ΑἸΘεῖα νοοαίς Ετίροπα οὖ οδηξ πα ἴπ οἷπβ Βοθότοαι ΧΙΥ͂. 

6019 ε. 
ΑἸΙδυδάας. πον}  5δίπια δαυ α 1] ϑβα] ας ΧΉ, 534 ". 
ΑΙοχαηάογ, Αοργυρέϊ τοχ, Ῥίοϊοπιαοὶ ΚΠ. ῬΠγβοοπὶβ ἰδ: 15 

{1 πηαίτομι οὐοἰάϊξ, γα]άθ ο) 6518. δά βα!ταηάπαμι ἕαπιοα ἃρὶ- 
115. ΧΗ, δδ0 ἃ. Ρ. 

ΑἸΙοχαπᾶου ΑἸοχαπάγίπιιβ χπβίοιβ. Δἰμοπδοὶ δρέαίς ΤΥ. 188 ἀ. 
ΑΙοχαπῆον, ΛΑπέϊοομι ΕἸΡΙ ρα πὶβ ΠΠπι5. Βαρροβιεἰεῖπ5.. τὸχ ὥιγτίας Υ.. 

ΟἿ] ἃ. ΡἈΠΟΒΟΡο5. ἀριιά 56 γθοῖροτα οοπδιογογδξ. οὔπὶ εἶβ- 
46 ἄϊβδοτοσο 1". Β.-- ἃ. 

ΑἸεχαμήον Ογεποῦῖβ. πιιβίοιβ ΠΥ. 18 ο. 
ΑἸοχαπάον, Εἰρὶσὶ τοχ. Ῥυστῆῖ ΠΠπ5 ΠῚ. 73. ". εἰπ δοίδές Ἰοέιι5 

ΛἈοργρίίαοα, πὶ ραϊαάο. φαλάαμπι ᾿Γποβρτούϊας Ποταϊέ ἐγιιοέιπιαιια 
ἐϊ1 1014. }». ὁ. 

ΑΙοχαηᾶογ. Μαοοάοπίας Τὸχ δηίο Ῥογάϊοοαπι οὲ Ατοδμοίαιπι Υ, 

217 6. ᾿ 
ΛΙοχαπάοσ. ῬΒΠΙΡΡΙ ἔγαίοσ. ἃ Ῥέοϊοπιαθο ἱπέεγοπιέιιβ ΧΙ, 

629 ἃ. 
ΛΙοσαπάον παρ, ΡΆΠΙΡΡΙ οὲ ΟἸνπιρίαἀὶβ ΠΙὰ5.. Βρ!οπά άπ. δέ 

ταιϊ ποι 1. 3 4. αὐ κοχίθβ πλΠ16 ᾿ἀτιοο5. οοηγνίνῖο ΦΧοορίοβ ἷπ 
561115. ἀτρθηΐοῖβ ΟΠ θοὰς ἱ. 17 {. «αοει είς 1000. πιῖπαβ ἱπηροπ- 
ἀϊε ἴῃ οοπνίνίααι 600. ἀαὲ 70. απϊοοτιαι ΕΥ̓. 1406 ο. Τ ΒοΡα5 
ἀϊταϊε 1. 19 ἃ {πᾶς οὐπὶ δαΐπβθε Βασοθὶ ραίτία, ἱ4οῖτοο ἱπξε- 
βία οἱ ἔπ ἄοις Χ. 484 "». ρεδ6 σοΠ δου ΑἸοχαπάτι Αὐὶβέο- 
ποις ἢ. 19 ἃ. Α]οχαπάον ἀπ δορί βέοϊα οἱ ῬΗΠοΧοπαπι πιοιιΐηϊξ 
ὙΠοοάουὶ οὐ ΟὨγγδῖρρῖς Βοθ πὶ βαϊξαΐοσιπι 1. 92. ᾧ. οὐάανοῦ 
ΑΙοχαηατὶ ππᾶρπηῖοο οὐστῖιι ΑἸοχαπόγιαπι ἀοϊαέαπι Υ. 906 ε. 

Ἐκ 4ὰὸ Αδβίας ἐἰοβαστοβ ἀἰτίραϊε ΑἸοχαμάου, οχοτγέα οδέ ἰδέθ 

ἀουιῖπαη5 ορυ]οπεέῖα Υἱ. 231 6. δἀυϊαίογοβ οἶτβ Απαχάτοπαβ δέ 
Ὀιοχίρριβ 1, 200 ἢ, 251 ἃ. 
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ΒΑΡΎ Οπ6 ΑἸοχαπᾶο μηλομαχίαν πᾶγαϊοπι ἱπεείειε ὙΠ, 
Ὡ77). ἃ. 

Ῥοουυπι ἀυποταπι σΟπρίοτιμι), Ῥγοΐίθαθ ῥτορί πδέιπι. οἴπὶ 
Ἔθῖθοτα ψϑ]]οῖ. ποῖ ρούϊξ, οὐ πποῦθὸ οοττορίια ον Χ. 434 
ἃ. "Ὁ. τοι α]θπί5. ΟΥΔΡΌΪαπν ΒΗ 1 π4 6 ΡοΓ ἐοίαμη θἀπτιπ οάοτ- 
τηϊο ας θὲ4. "Ὁ. ον τοιηυ]οπέϊα μι ἰσπανιβ δ Έπούοαν ἔαϊέ 
1014. Ὁ, 438 ἃ. τῇ ταπηα!απι (Δ ] πὶ σογίαπηθη ΠΣ αοἰξαξ5. ἱπέϊ- 
ἕιϊ Χ, 437. Δ.} 

δαρίαραία ΤΕ ᾿ΑΡΡΗΝ βίοϊα ὑδτ5 οδὲ ΧΙ. 538 6. ἢ. 
δὴ ὁ ἀὐόδα Τονὶν Απμποπΐβ. θἀ0 1)ίαπας., τηοάο δίογουτίϊ, 
χπθάο Ἠδγοῦ! δ᾽ οὐϊέθπι βυπιδε ΧΗ, 537 6. ἔν ἴῃ πον βείπια 
ὁοομπὰ ορίβοάϊιτη οχ ἔὐατὶρι 45 Απάτοιμοἀα ἀδοϊαπιανιε 537 ἃ. 
Δαἀο!οθαπέιτ ΑἸοχαπῆῖγο πὰγτσῆῶ οὐ αἰΐαὰ βιυππηθοηία 538 ἃ. 
δυπιίθη τποέμοθδηΐ ΟΠ Π65. π΄ ΒαΠΟεΪ ΠΟ] ηέτιπὶ οἵ τηϑίδποῃο- 
Ἰθαμι ἱθ14, ΠΡ αίδηϊ5 βοϊθπηΐα ΒΆΘΟθΟ βάοτα οϑθῦσανι ἐθιά. 
Β.ΠῚ ΠΟ 5ϑ᾽ πὸ οἵ χη ΘΠ ΘΟ Π ΒΒ πη. ὀρραταύα πηρίϊαϑ. ΘΙ Ρτα- 
νἱῦ οὔπὶ 55. πὶ διμίοοσ ὅΦ8 ".- 539 ἃ. ΧΗ. οὰρ. δ4. 
ἄς Ἰυχὰ Αἰοχαηάγι δμηιϊσοσπ οἂρ. ὅ. Οὐηΐ, ΓΚ. 15 ο. ἅ. 

Ῥοβύ τἰχοιι οὐαὶ Αἰέαϊο ἴπ παρε ῬΆΜΠΡΡΙ οἴπὰ ΟἸεοραίτα 
Ρτοΐαριε ἴῃ ΠΙγτία ΧΑ. ὅ57 «4. 6. δά ριογογιπι ΔΙΟΤΟΠὶ 
ῬΥΘΠΤΙ5. ἔπὶξ, 1άθι ὑαηλθ οὔϊθηιν ΘΟὨ ΠΟΙ οὐ ἄδοοτὶ ΟὔΒΟΥγ Δ Π5 
ΧΉἼΠ. 6009 ἃ.- ο. 

Ἐορσάμε! ΑἸοχαπάτο τηλέθτ ΟἸγπιρίαβ οοαατμπι πλτἐες Ξδοτο- 
ῬῸΠῚ ΠΕ ΎΘΗΝΝ Ροτγίεισα. ΧΕ, Θὅ9 ἔ. περὲ τῶν ᾿“4λεξάνδρου 
ἱερῶν κοτίρδιε Τάδοη ΧΙ, 630 ἃ. 

ΑἸοχαπάτι βίδέια ἴῃ (Ὁ Ἰηβ}]ὰ. οαἶπιΒ ΟΧ οἀρίξα παβοϊξαῦ 
ΔΉ ΡτοΒῖα Π05 ΧΥ͂. 684 ε. 

ΑἸοχαμπάγία. ὑτῦ5 Αορσγρέ. ἅθπτοα ποιηίηαίαν [, 90 ". ἀν 
1. 3 ἃ. (αὐϊ ἀς Ριοϊοιπαοὶ ΒΕ 4 Ίρ} 1 ΙΒ ΟΕ 6.8) ιν. δ8 ἃ. 
ΧΙΝ. 649 ἢ. ΧΡ. 6078 4. 677 ἀ. ΑἸεχαπήτίας οϑῦ ἢ βυατα 
κρήνη 1. 38 ἃ. ϑαξατηΐ ἐοιρίτπ {Π|. 110 }». πἐαάίαμι Υ΄. 197 ο. 
Μαβον ΧΥ͂, 678 6. ἢ. 1. 292 4. ἱπροηέἕοβ. δϑέαοὶ [. 7». ὑτγαβ- 
Βίοα 101 ἀπάτα οϑέ. Υγ1{6 Βγαββίοα. ερίοιϊ ουϊάδιν ἀσ)β πο- 
6) ἔπ Αβροπῆϊαο, 51 νότὰ βογιρέυτα ΕΚ, [74 4. ἴῃ τορία 
ΑἸοχαηάτίηα αἰαπέιν ΡΠαβίδηὶ οὐ. ἃΠἢὰ γάτα δηπηα! α ΧΙΥ, 
054 ο. Οοπῇ,. πιοχ Αἰοχαηάτιηϊ. 

ΑἸΙοχαπάτϊα ποτηϊπαία πᾶν ΠΙοτοηΐα Κ΄. 908 Γ΄ 
ΑἸΟχαπ πὶ μόρα νοφαπέ 4πῶ6. ἀ}1ϊ ἀἀταοοῖ συκάμινα 11. 51 Β. ο. 

ἡμίνηρον νοραῃὲ οοταοίπιιμι α ΝΊΙΟ ΕΠ. 118 ἔν 191 ΜΝ. ἀὐῆνιι- 
500 Δ 5 φυδδάαιη, ΘΟΠΠΔΤΟΒ γοραπί οὐ ραϊΐυτοα ΧΙΥ. 649 ἢ - 
000 ΡΝ. ἀγγοθήκην νοσαπὲ 4υδπι ἃ ταοοὶ ἐγγυθήκην Υ͂. 
210 -. 

ΑἸοΧδΠἀσηΐ τητιβίοδο δγεϊβ σα] οπεϊδειηϊ [Υ. 176 ὁ. 1883 ἃ, 
ΡῬοβδύψαδμι ἴπ (ἑταροῖα σου βϑοὲ ἐπογοἰϊοὰ οὐ ϊεῖο, 40 ΑἸοχαπ- 
ἡσιηῖθ ἰηδέδαταίη δας ρα ατδσοοβ Πἰέογατιιαι βύιιάϊα ΤΥ], 
184 "υ. ὁ. Αἰεχαπάνιποταπη τποπαιίιβ ἴγ.. 174 Ρν. δοπνίνία 
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ἐγ θ:]οπία Χ, 420 6. δοτόπαρ ἰοτέ]εβ ΧΥ͂. 679 ε. ἢ. υἱέσιιτα 
οοπδοῖϊαπέ ΑἸοχαπάτγιηι ΧΙ. 784 ς, 

ΑἸοχαμπάσγιπιβ ον πα ΥΓΠῚ. 331 ἃ. δ. ΑἹεχαπάγί πιιπι νἱπυμχη, 
Σ4λεξανδρεωτιχὸς οἶνος Π]αρεώτης . 38 ἀ. Αἰεχαμάγιμα ὑπ- 
ϑυοηία ΧΥ͂, 089 α. 

᾿Πλεξανδροχύλακες ΧΙ, 538 ἔ, 

ΑἸοχαγοβ. Οὐββαπαυ! ἔγαίου τορὶϑ Μίασροδοηϊδο, ἀρῤόμω ὕτα- 
ποροΙ πη οομέϊάϊε, πονγάτσαηι ἀϊοίοηαπι οὐ Ιοψαοπάϊ ξοχμναϊαταπι 
ἱπερέι5. ΠΟΙΟΥ ΠῚ 98 ἃ. - ἢ, 

ΑἸοχὶβ, ροβία δορηΐοιβ.. σδέ 9 ΥΠῚ, 344 4. εἰμβάθιι ζοϑέϊναπι 
τοβροηϑιην σπερμολόγοις ἀαϊθυπάαμη. ἀαέιμι ἰθ14, 

ΑἸοχῖβ ᾿ατοπέϊπιιδ. ταρβοάι5. ΧἼ. ὅ38 6. 
ΑΙΐοα Π. ὅθ ἃ. οὐπὰ πος μίηοα {ΠΠ| 120 ἃ. αἰΐοα φαοπιοάο ρὰ- 

ταπάς {ΠΠ|. 126 ε. 
ΑΠΠῸΡο5. ἀλλάβης. ρίδοῖὶα ΥΗ. 319 ν. 
ΑἸ. 41 οομηοάϊββοε. οἱ ποΐαβ ουδὲ ἐθιριπὶ Δίαίτβ ἄθαπι ἴπ- 

στοάϊ Χ. 492 ἃ. ἅ1Π0 οἴπὶ τοβὶβ πα} οομιμιπὶο, ῥτογογθίαπι 
ΧΥ͂. 670 «. 

ΑΙοα. τὰ λῷα. Υἱάς Ἠαϊοα. 
ΑἸοροοομμθβι5. ορρι θαι ΟΠουβοηθαὶ ΠΠ, 62 ο. 
ΑΙοβα ρῥίβοὶβ ὙΠ, 8096 “. 
ΑΙρε5. πιοπέοβ (ἀΠἴὰ6.. απ ξοτειϊέο. οομαρσταββοξ βίϊγα, ἀϊ- 

Παχογιπέ ἀτρεηίο Υ]. 233 ἃ. ἴῃ ΑἸἹριθὰβ Ἰὰοι5 οϑέ, οἶτοα 4αθιὰ 
ῬΕΙ͂ τοέαπι ἁπητπι Ὠαβοιηζαν ἤοτοβ γϑηπβεϊββιτηϊ εὲ ἔγασυαπέϊδ- 
βίπιϊ. 4 οα] ΟΠ 86. ποιιϊποπέιν ΧΥ, 682 ἃ. 

ΑἸρΡΠοβίοβ ρἰβοῖβ Υ1. οἂρ. 1. εἰ Υἱ1. 308 ε. 319 ς. 
ΑἸρΡΒοι 5 Πην ταδὶ ᾿αχέᾳ οὰπὶ τορογία ν 5 1, 34 ἃ. 
ΔἸΡΒοαΒ,, Τὰ θ!οβὰ5. ἤοπο 1. 31 ο. 
ΑἸρβοαβα Βίαπα ὙΠ]. 846 ". 
ΑἸ ορ]ιῖα νι5. 1. 31 ο. 
ΔΑΙΓΟΡ ΐα5.. ἀπὰβ οχ ΑἹρΡμοὶ ποροΐξίθι5 1. 31 -. 
ΑἸΕΠ Ια δηΐπνα! α ΧΊΥ, οὰρ. 74. 
ΑἸ γαξεῖβ ἀοηῃηδτία Π)ο]ρμῖοα Ὑ,. 210 Ρ, 
Αἰμα!εῆθαθ. οογπῖι ἴῃ Ῥιοϊοιμαοὶ ΡὨ δα. ροπιρὰ κοβέαθας ροτβοηᾶ 

Αππῦμ βρη ΠἸοῶμα Υ, 108 ἃ. οὐ ΧΙ. 7883 ο. ἂνὶ ἐς Αμμαὶ- 

ἐἰιοὰ 6 ΘΟΓΠΙ 5 ΡΟΟΙΪ σόποτο. (οηΐ, ΧΙ. 497 ΜΝ. ο. ῥτουουθίπμηι, 
ΠΠάντ᾽ ᾿ἐμαλϑείας χέρας “ΧΙ. δ08 "νοΜ. Αἰμαϊέθεξας. σοτπὰ ἰο- 
οὐδ ὕσορο ἢιρροπίθμπι., ἃ (ἀεἰα οοηβέγασξιβ. δ γσασιβίοσαπι ἐγ- 
τάμπο ΧΙ, ὅ42 Ρ". 

Λιεμαπια ᾧο8. γ146 Εἰ α παι! 65, 
Αἰημδπέοβ νοϊαπέ, ποθ Αμπὸν ΝΕ, 02. ἃ, ἀπιαπέθβ 50: υἱνυπέ 

ΧΠΙ. 502 ἢ. «ἰπαπέϊαμι σοτοπὰς ἀἰδβοϊν πέσ ΧΥ͂; 669 οε. 
ἴ.- 670 ἀ. δμπιαηίεβ οἷσ οογοπομξ διπαίοτιμθ ἔοτοβ ΧΥ. 
670 ἀ. 6. πιιιέιιο 5686. διμηπμέοβ οχ βρθοῖθ ρετ βοιηπῖπι ΟΠ] δα 
ΧΠἼΠΙ]. οαρ. 95. 4 ράοτοβ ἃπιαπε «υϊάνἐς. ροίξίι5. βιυβεϊποαπε 
4υᾶμλ ας ἃριαἀ μιιογοβ. δἃπιαΐος. ποία εἰμι ἀἸξα 5 ααξ σπανίας 
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ἱποισταπὶ ΧΗ, 602. ἃ. απιδηέϊαπι τϑοθησιβ οεχ Ηουπιθβίαπδςοίίᾳ 
εἰεριῖβ ΧΗ. οὰρ. 71. 

Αἰπαγαοίπα οοτόπα οαρπξ σταναὲ ΧΥ͂, 67 6. διιαγαοίπαση ππΠ- 
συδπέμηι. ἰάδι βαμρϑαοβίπιπι ΧΥ͂. 689 ο. Υ. 1909 4. ΧΗ. 
03 ἀ. ορεϊαν ουῶι ΧΥ͂. 688 ἢ. 

ΑΡαάγδοιβ ἴῃ Δεοσυρίο ἀρυπάαέ ΧΥ͂. 670 ἀ. 6. ἃ ΠπομΠΏ}}}5 νο- 
οδέι ΒδΏρΒιο5 ΧΥ͂, 681 ". δηιάταοιι5 ῬΕσυρίιβ, ἢοβ οοτο- 
πᾶν. 679 ἃ. 

Αἰπαβίβ. τὰχ Αερυρέίΐ . Ἰοσοττπὶ ἃπιδπ5 Υ]. 26] 6. εὐ οοπιροέαείο- 
πὰ Χ. 438 "ν. Αρτίαπη. ἱπέογποϊξ, εἰσβααθ ἤϊΐαη. ΝΕ εεπ 
ΡΙῸ Πα βυὰ πχογϑῆὶ τἐξεϊε Οαθθ Υ5ὶ : (μιὰς οατιδβα οχροαϊεῖο- 
πΐβ ἃ (λυ γβα ἱπ Αδργρέῃππι βιιδοορίαα ΧΗ. ὅθ0 4. ε. Απια- 
515. 4αϊθι5. ηΠ Εἰ 5. δά τορπιπη ρογνοποῦὶς Χὺ, 680 ΒΡ. ο. 

Αἰπαβὶβ ΕἼΘῸΒ 9 ΤΟΓιιπ διμδέοτ ἀττπὶ ἱπρτίπΐβ ρου 5 ΧΙ, 567 Ρ. 
Αἰπδεμι1465. ΘΟ ΠΟ Βασι σοπὰβ [{Π{ 8 ἀ. 
Ἀπιδίμιβ. Ογρτὶ ορρίάϊμμα Κ΄, 1607 ἃ. 
ΑἸιδζοι. ᾿ιαίοτεα ἴ. 31 ἀ. 
Αἰθῖοαβ.. ΡΟΟΙ] στιν σοπῖβ ΠΥ, 159 ο. ΧΙ. 480 ἀ. 
Αἰηρτγδοῖα {Π. 92 4. ὙΠ]. 326 4. ορυϊεπία τοσῖο ΥἹ1. 30 6. 

911 ἃ. Αὐηργδοϊοέαβ ϑεγαέοηϊοιιβ δίειμι ταοϊοέαβ ἀρρθ!]ατα 60π- 
βυονοταί Ὑ{Π). 351 4. 

Αἰρτοβία ᾿λ6}16 πουΐοβ ἀυ]οῖονῦ ΠῚ, 30 ". ϑαρρ!ιοπὶ ποὰ οἴθιικ 
εβϑί, 56 ροίι5 1{, 39 ἃ, 

ΑἸ Ρτοβῖα ἢος. ΟὐΥπεμίοντμη. ἀϊα]οοῖο., ἰάοπι 4ὰΐ 41115 αταροῖβ 
χρίνγον ΧΥ. 681 ΡΝ. ἴῃ ὅο ἴπβυϊα 6 οἀρϊΐε βίαίαας ΑἸοχαπάτσὶ 
ΠΟΙ ΟΣ Δ γοβία ἴο5 ΧΥ͂. 6084 ε. 

Απιεϊπϊαβ. Υἱάς Απλϊηΐα. 
Αἰπογῖμα 58 }1χ, νἱέοχ ΧΥ., 671 6. ὀοτοπαᾶ υἱέΐοοα ἰδ14, “αρ.12. 13. 
Αἰιΐα μίβοῖὶβ [ἡ 183 ἢ. δια. ὙΠ. 277 ὁ. 278 α. ν. ὙΠ]. 

303 4. ἀπέ ποπιθὴ ἱπνοποῦῖε ΥΠ1. 394 ἃ, 
Αὐϊοϊεῖα ποὸπ τόπῳ ἱπάϊοαπάα, 5ε4 τρόπῳ Υ͂. 187 α. ἀπιϊοϊεῖαο 

Ρθαοιλιπι ὦ. 420 ἃ. αχαϊοιϊξιας ἤτπιας ἄθοιβ ΧΥ͂, 696 ἀ. 
Αἰηῖοῖ. Ῥσγονεγρίαμι 7 ηλοῦ φίλοι ναίοντες οὐχ εἰσὶν φίλοι Υ͂. 

186 ἢ. 187 ἃ. οἴπὶ δι ΐοἰθ ἱπγοπίαξομι ἐγαηβίσουο ροηϊξαν ἱπ 
αὐατέο Ιοοὺ ΡῬοποῦαπι ἴῃ 5600110 ΧΥ. 094 6. διιϊοοτι αἷὰ Υ, 
194. ε. 

Αἰμηΐαβ. ἁγοίιοπ ΑἰΠ θη βἰβ. βυοοοβδιέ ᾿βατομο Ὑ, 918 ἃ. 
Αἰμϊέοη ΕἸΘαΒου παθιιβ (τοίθηβὶβ. διμδέοτία οαγμιΐηο θτὶπιαβ οἱ- 

{πάτα δχϑοοιιέιβ δὲ ΧΙΥ͂, 638 ". οἰϊι5. ρμοβέοσὶ Αμνϊξοτοβ ἀϊοεὶ 
1014. 

Δι τοοπαδέαθ,, [πάοτιι τορὶβ, τἰάϊουϊα ρογ Ποταβ. ἃν Απέϊοοϊο 
Ροβέυ!αέίο ΧΙΥν, 652 ἢ. 

Αἰημΐέεβ. Πανίαβ. Αρο!οπίαιι ΟΠα! οἰ ἀϊοαπι αἰϊποπς ΥΠῚ. 334 ς, 
Αἰμπιοπ.. οορπομθη Ηϊρροπίοὶ Α(μοηἰθπβὶδ.. ἀραὰ αιοπὶ Πογοάος 

Πϊοπιμοϑέϊ Ετθέσι οπδῖβ ροοιηΐαπι Ῥογδίοασι ἀοροδιιογαμέ ΧΙ, 
7:8. 
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Απιμπιοπίδοιπι 58} εχ Δεσγρίο σχηξεϊ βοϊἐδιπι τοσὶ Ῥογβασαπι 1, 
67 ". 

Λιμπιβ, “μνὸς. νἱτῖ!α πουηθη ἀρᾷ Ὠε]ῖο5 ΕΥ̓͂. 173 ἃ. 
Αμυροϊίει οἰςμαγοοάια αποίϊοα. ργοάϊγοε. οαπίαζατιια. ΑἙΠΘπΐ5. (ὁ- 

ἐϊ65 ἐα!οπέιην δοοϊρίοθας ΧΙΥ͂, 693 ἀ. 
Αἰμποοθοιιβ 9. ΒΟΙΟΙ5. Οἰπατοθάμβ. Αἰμοπαοὶ δοίαίς ΧΙΥ͂, 692 ".- 

628 ἃ. 
Διποϊσαθα πᾶσα {Π|. 11 ἃ. 
Αἴμον. 1)6. ἅιποτα ἀἰβρηίαίιν ἈΠ, οαρ. 11 - 17. Ἐπισὶριἀϊ5. οατ- 

τὰθὴ ἴῃ Αππότοι ἰθ14. οαρ. 11. Αμιοῦ ἄθιιϑ. Ῥγδθβο5. ἀπιϊοϊ εἶς 
εὐ ΠΠογίδειβ οὰρ. 12, 46 ἅπιοσο δέ δηιαπερηβ ροδέαστιην ἰθοὲ 
οὰρ. 19 54. Αποῦ. ἴῃ συμ δὴῖ5 ἀρ ἀταθοοβ βίμια οὰπὶ 
ΔΙογοῦσίο οὲ Ἠργομ!ο οοηῃδεοογαῖι ΧΙ, 561 ἀ. ἴπ Αοδάοπιϊα 
οἰΐαμη Απλονὶ ϑθ}] οὰπὶ Δίίποσνα βαοτὰ ἤοραπέ 1}9. (. 6. ᾿Απιοῦὶ 
βοτὰ οἰ ορταηξ Ναμαϊΐ. ἀπὰ6 ΠΟ ποσία σοοαπέ ΧΗ. 561 ἔ, 
602 ἃ. ΑἸΔΟΥ αἰδξιβ 502 ". ο. Ῥτονογθίιμι, Οὐηξεστο ΘαΥμ ἢ 
ἴῃ Απόσοῖι 1. 271». ΧΥ͂, 699 ἀ. ῥαοτοταμι ἁποῦ δέοϊείβ 
ἐχρτουγαίι5 ΧἼΉΠ, οὐρ. 1 - 18. ἄς πιάβοι!ο ἀῆοτο ΧἬ, δὰρ. 
117 - 84. 

Λχιοτοὰ ἔἴ. δὅ0 ἢ, 
Αἰηροϊορταβα Χ. 571 ἢ. 
Αμιρμαμϊοίας ὙΠ. 203 6. Οοπῇ. Αρμαιηίοίδο. ' 
ΑἸ ΐαγαιβ ΒοΟΙῸ5. βα] ει. βαροτανιε [γ΄. 172. ἔξ. οὔπὶ αι 5. ἴδξτι 

ἕοτταθ ὩΡβουρείυσ Υἱ. 239. ἢ, ΤῸ 5 φης ψνρρεν 1,40 ς. ἀ. 
Απιρ!ῖαθ σίησμη 1. 91 6. 
ΑἸαρμῖρία ἀπίμια!α ΠῚ. 8.58 1. : 
ΑἸρ ΐο] 5. ἀρᾷ ᾿οχίρριθη οοιΐοιπι 11. 100 6. 
Αἰαρμΐο 5. δε Ῥοϊγέθδομπιβ. ΟΝ ἐγταπηὶ ΥΙ. 959 «: ": 
Αἰμρμϊἰοέγοη 9 ΤΟΧ Αὐποηϊομβίθιη . νἰαΐ ἐθιροταηαϊ ταξοπθιι μὰ. 

οἴι5 ἃ δρρέϊο 11. 88. οὐδ δίδω ἀοοεῖ Αἰμεπίοηβοβ Κ᾿. 179 ε, 
εσθαι ἐα]1.. πιὸ Θὰ ρΡ ΓΒ. ΟἱθῚ5. Ῥτπλτπὶ ΠΙΘΥῚ ΔΙ᾿ απια πε ει Β1Ρ6- 

τοπέξ, ΠΟμηἶδὶ συβίαπαϊ! οατιδδᾶ. ἀοίη οπιρογαΐαπι σἰμθιι 11. 

98 ἀ. 
Διμρμϊοέγοπιιι Ἰοχ ἀς Ἐ]οοάγνεϊς Πο 5 ΤΥ. 178 Ρ, 
Αὐηρμάἀτοπιῖα.. ἴοβεὶ ἀϊοβ. 11, Θὅ ἃ. ΙΧ. 370 ἃ. 
ΑἸ ΠΟ μα5 9. ἀπιδέιβ. ἃ" ἀῆβοτο ΧἼΠΙ. Θ00 ο. 
Απιρμΐοι. οὐἢν οϑϑοῖ μερνμιλος ὡς βόες ἃ Ραΐτο ᾿πβθβ οδὲ Αἐμοπαβ 

θῖτο 11. 47 ο. 
Απρμρμοι. Ρ] αοοπέδο ΝΕ Βίαμδο βαοσπ ΧΙΝ, 604 ἃ. 
ΑΙρ ΪΡο1 15. ορρίάσ. Βιβαμεέῖας ἴῃ ΤἩγαοῖα: [δὲ ἤουβ ἀσροῦοα,. 

γἱΐζοβ. οἕ οἴϑαθ. πιϑάϊο νότο ἔγιιοξιιβ πιδξηΤῸ5 [οΓομἔθβ.. ῬυοΒροτα 
οὐπΐα ῬΆΠΙΡΡΟ Ροτίοπάογαπε {Π]. 77 ἃ. 6, οχροάϊεῖο. Αμρὶ- 
ΡΟ βυβοορία. ἃν ΑἸΠοπΙοηβίθι5.. Αἰοαθο ἁτοϊοπίς, ΟἸθοἢΐΒ 
ἄυσαι Ν. 915 ἃ 

Αιρμϊσγο. ρῥταοάο ἸΠΓΟΥ βοοῖοβ ἄϊνίβα . βουρηθμι β'θ᾽ χοεϊπο 
ΧΙ. 498 «. Οομῖ. ΑἸομιοΠἃ. 
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Απρποτᾶθ Ῥαμοιποπαΐίοαθα ἵπ Ρομρα Ῥίοϊομιδοὶ ῬΒΠΔάοΙρη: Υ΄. 
199 ἀ. 

ΑπαρΒοεῖβ. ἰβιιεαπι γὰϑ Ροΐοτίτιπι ΧΙ. 783. ἃ. 
Αχαγοῖδο. ὃ ἐν ᾿μύχλαις ᾿“πόλλων ΥΙ. 228 ἃ. ᾿Πμύχλαιον ἵε- 

ρὸν ἸΤΥ͂. 140 ἃ. 
Λιμηγοῖαθ. [δε ορρίάσπη ὑπατιἐϊπυτα : ὑπάς ΑΠΊΥ ΟἸαπιι8β οΟ}185 

Ρίβοῖβ 11. 191 ἃ. 
Αἰηγράασϊας 17. οαρ. 39. 49. ἀπιγσάσϊαθ δπιᾶταθ ἀπίθ ροΐαπι διπι- 

ἴδε 8} εὑεἰθέαίε ρταθοασεπέ Π|. 52. ἀ. 6, Ἰυταπιοῃέσμη ΡῈ 1 διηγ- 
σάαϊαιη 11. ὅ8 ἃ. ἀπιγράαϊ!α ἐπι5515 τοιηθάϊιπι 11. ὅ8 ἃ. δἴηγράδ- 
16 5'Ι᾽ογοηίδο Ὑ1Π. 349 ς. . 

Αταγίαπι Ρ]αοοῃέαθ σοηῖβ ΧΙΥ͂. 647 ἴ. 
Αἰηγμίοτί 5 ΡΟ ] ΠΙ ΘΟ πὰ ̓δριᾶ ἨἩοπιοτιπι ΠπῸπ Ραΐΐξιτ πιαΐον ῬΠοοπίοὶβ 
ΜΠ. δῦθ᾽ ς. 

Αταγτῖβ., ϑγρατίζαττιπι ἰοσϑέιι5 αα οταοιίαπι ΠεΙρμΐοιπι ΧἼΠ). ὅ20 ἃ. 
ΑἸ γβέϊβ., Ρούΐο τἀπὸ ερ τίσι μαπβέα. δ ροοα απ 6 4πὸ ἔδοι! ΡΙΒῚ 

Ῥοΐεβέ ΧΙ. 783 4. 6. ΤΗτγαοίοαπι αἰπγβέϊη ἀἰχὶε ΟΠ δ μι 
Χ. 449 ἔ. 447 -ς. 

Ἀπιγέϊ5. Υἱάς Απαεῖβ. 
ἈΑπδοδιμ. (πδίοτγιιν δοήθς ὟΙ]. 935 ἃ. 
ΑΠΔΟΒαΥβὶβ τορὶ ογίματι Ὑἰτβ νἱπὶ οχροηϊέ Χ, 498 ἀ. 6. 

ἀρι4 Ῥοτϊανάσαπι., φῬτγαθιηΐο θΙΡΟ ΠῚ οοἠδειξαξο, οαπὶ ῬΥΙ πιὰ 
ἀποῦτιδξιιβ οβϑϑθέ, ῬΥαθηλ τ 5101 τι σἱοίοσὶ ροροβοῖς Χ, 437 ἴ. 

δοῖές ἀϊοία γν 8] τοβροπβὰ ΑΠπδομαγδιἀϊ5: οαπὶ ΦΟΔΘΓΘΓΘΕΠΤ ὉΧ 
60 δά ᾳιὰ ἀταθοὶ πέογεπέθμῦ πυμηΐα ΙΝ. 159 ο. δὰ οὐ αὶ 
ἀϊχογαῖ. πιϊηΐηιθ ΡΌ]ΟΓα ΠῚ 6556 δἷὰ ἀχότοὶ Χ. 437 ἢ. οὺτ 
᾿πίτούποξϊς τι ἀϊοα} 5 Βουστ 5. ΠῸΠ τίβουϊε, βοά ᾿ἰηέγοάτιοία δβἰπΐα 
ΧΤΥ..615 4: 

Ἀπαογεοι ΡΥ ΙΕ ἰηνοπίου ΤΥ. 17 6. πὰ ταζίοπο ἀϊχοτῖε ρΡὰ1- 
ΒΏΤΕ 56 νἱσίπε ομοτάἰ5. ἐοηβῶτι πιὰ σα π ΧΙΨΝ,, 608 ο. ἀ. λυδο- 
παϑῆ ἀϊχῖε, ἱπέο! Πρ οη5 ἡδυπαϑῆ ΧΥ͂. 690 ΜΝ. 6. οἴτι5. ἀοπιι- 
15 'π Ῥαουὶ ἀπιοτο ἔπ ῬοΙ γοταΐοβ αι ΧἼ6Ι. ὅ40 6. ἅπιοτα 
ΡΡ ἢ 5. οαρέμμ ἔπῖσθε Αποογθομπέοιη αἷὲέ Ἡογπιοβίαπαχ ΧΙ, 
98 ". 6. αὐ ἐδιηροτα πὸὰ οοηγοηῖτο ἀοοεέ Αἰμοπαθὰβ ΧΠἼΠΠ). 
909 ς. 

Απδοῖβ ΡΒ ΆΙ ΟΕ Π5ῖ5 εἰ θίοοη ΧΙΥ͂. 629 ἃ. 
Απδουπήδταχοβ, ραΐοσ ϑαγἀα παρα}. Ὑιάς ἐπ ΒΑΓ ἀἌ Πα ρΆΠΠ5. 
Απαάοηάτιέεβ νἱπαπὶ 1. 31 4. 
Ἀπαρόραδ γο] Ἀπασορία οὐ (δίασορία Ὑ ποτα Ἐτγοίπας ΤΧ, 394. 
Απδηΐβ. ΟΒΒοισιιβ ἤθιιο.. γοἱαρ σε μια  ἀοάϊει ΧἼ]. 511 ο. 
Ἀπάρθο. ήνάφη. ἅἀπὰ εχ Ογοϊδαϊθιβ, {πὰς ρΡοτάϊοϊθιι5 ἀθυπάα- 

μα ΓΧ, 400 ἀ. ε. 
Απαγϊίδε . οβέσοογιιμι βροοΐος ΠΠ7, 5 ἀ. 86 Ρ. 
ΑΠΑττΒΐπαπι.. ΟἹοτὶα σοπιβ ΓΧ. 309 ΡΒ. 
Απαδίεβ ΓΧ. οὰρ. ὅ:2. ἀπαΐίουϊας 11. 6 4. 
Απαῦτιβ, ἤανίιβ Τ μοββα! ας ΓΚ. 172 ε. 
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Ἀπαχαρογαβ ἐγαδυοίξυ" ἃν Αδβομΐης ϑοοταίξίοῦ, ἴῃ ἀϊαϊορο, 4ὰϊ 
ΟλΠἴας5 ἱπβοτι δίας Γ΄. 990 ΡΝ. 

Λπαχάγοβ. ΡΠ Οβορμ5 Εἰπάδοπιοπΐοιια.. ἐυγΡ ΟΣ ᾿ἀΔυϊαέυτ' 
ΑἸοχαπάνγο Ὑ1. 950 ἴ. βᾶδνα εἱ βιδάθε 25] ἃ. ροβέψασμι εἰ-- 
ἰαίι5 οβϑϑῖ. τ] 61 οὐ Πιχιύσίοβο νἱχὶς ΧἼΙ. ὅ4.8:}. 

Ἀπαχίμιθηϊβ νοβεϊξιβ ἃ ἘΠοοοτίο ΟἸῖο, τορτομοπδοβ 1. 9} ο, 
Αμαᾶχο, εχ Τγοοζοηΐα ταρία ἃ ἼΠποβοο ΧΙΠΠ]Π, 57". " 
Απομία] 6 ορρίάνι ἃ ϑαυἀδηαρα! ὁ οοπάήϊέιπι ΧἼΠ), ὅ29. 6. 530 ΒΝ. 

ΑποΒίπιο]5. ΕΠάς οἰοφαοπέϊαην ρτοξεβθαθ., ἀρβέθιβ. ἰλθκτοδοτο 
ἕω σοτροτο 11. 44 ε. ᾿ 

ΛΗΘ ΐβο 5. Δία ταρϊταταα α έποτε ΧἼΠΠ, ὅ06 ἃ. 
ἈποιΠ]Πάσαμι νατία σοηθτα δὲ ποιιῖπα “ἀρ ἀταθοοβ ΥἹ]. 267 «. 
Λποοπ ἀπο. ἴῃ ᾿γάϊα ΧἼ]Ί. ὅ16 ἃ. ὅ40.ἃ 
Ἀποοπίξαπι νίπαμῃ 1. 26 ἢ, ᾿ 
Ἀποοῖαθ «ποία ᾿ἰσηθὰθ ἴῃ πᾶν Ηϊογοηΐβ. οοίο ἔογσγθαθ Υ, 

208 ε. 
Ἀποιῖΐα. γνο] ΔΠΟΥΪ6 9 ῬΟΘᾺΪΠ σοπτα δα οοὐέαθι ᾿πάππι Δ θοσὶ 50- 
πίῃ ΧΙ. οἂρ. 29. Χ, 427 ἀ. δπουϊδξιι5 οοἰέαθι5. ἀπουϊαία 
μαρία ΧΙ. 782 ε. 

Ἀπάτδομπο. δὐἄταοῃπο 1Π.. 83. ἃ. 
Απάτοοοίξεια ῬΈγΥΧ. τνοϊαρίαεθι5 ἀοάϊξις ποπο ΧΙἼΙ. ὅ80 6. 
Απάτοογάοθ Ογχίοοπιιβ. ῥἱοίοῦ. οἶτοα οΥ Π]αῖ ρΐβοοβ. δα νίγαπι 

ἀερὶηχὶε Ψ1Π. 341. ἃ. 
Απαγοιπδοῖιβ (ὑταβδὶ δαυϊαίοστ, ρτοάϊε οὰμπὶ Ῥατέμῖβ ΥΙ. 952 ἃ. 

ἃ ΟὐΥγθηΐβ 0} βδον είαπι γίνιιβ Θομιθασ ταιτ 1014. 
Ἀπάτομιοάα. ΝΡ 5. δοιιαΐα 1. 91 }». 
Απάτοι (δία ποδὶ 5. ἐἰθίοοι θυ ίηντβ οαπὶ ἐἰθῖας οαπέι ἀρέοϑ Θοτρο- 

ΤΙΝ πιούι5 ΘΟ ηχὶς 1. 29. ο. 
Λπάτοπίουβ ἐγαρσοθάιβ ΧΙ. 84 4. (παίπδοηῖϊδ ἀπιαέον. ἼΠ], 

Ὠ.Β1 μοιδο, 
Ἀπάτορ]ιγ οὐ (65. δοποβατιιπι Βροοῖοβ {Π|. 8 Ὁ ε, 
Αποιοπο ροΥρογὰμι ἃ ΠΟΉΠῚΠ]Π 5. οαπν Ὁ! οπίο δοπέαπάϊευν ΧΟ Υ͂. 

θ084 ἀ. 6. ἃποιμοπάσιι γογπὶ οαἰγοο ΧΥ. Θδῦ 6. ἁπεομπιοηΐ-, 
ἄε5 ΧΝν. 6084 ο. 

Λπεοέμιιμ. οχ ἁποίθο οοτοῆδο γε οοτο! ας ΧΥ͂, 6074 ἀ. 
ΛηράγοΣ. οδηίοῦ, Αβίγασί ργαράϊοϊς μοτγισαϊαμὶ τορηο ἱρβῖιβ ἃ 
δχ ΤῸ ἰμητ 8 χίν. 0833 ἀ. ε. 

Ληρεϊίοα, ἀγγελικὴ 5 βαϊαιἰοηἷβ σοπὰβ ΧΙ, 6029. 6. 
ἈΠΡΩΠΙΔδ ΥΠ. οἂρ. δ0 - ὅ6. ἀπρΌ ας Πμΐας 1. 4 ο. δηρα}]α6 

Βοροίϊαο 1. 27 6. ΧΙΝ. 6092 ἢ. βοϊ ποθ Ὀοραϊάοβ 11. 71 Νν. Ὁ. 
ΨΠη. 297 ς. 4. τὰ [μεέμοπο. Αεργρεὶ ἤπνο., ἀπρι} ]ας ἀπιϊάϊο 
χηδίοτοβ ΜΔσΘ Ομ οὶ οὐ (οραϊοῖὶα 1]. 71 ". ἀπο ΠΠ]απὶ ῥτοῦϊ- 
δίοβας τιρσηϊει πὶ ἀδβουῖθιε Δίαέγοη ΕΥ̓. 135 4. ἀπρα!α, 
ἈΑτοβοβίγαξο διιοίοτο . ὉΠἅ Ἔχ οπιπίριιδ Ρἰδοῖθια ἀπύρηνος εδέ, 
δῖνο, αὖ (οτγαξε, ἀ ἀπήρινος Ν]Ἴ]. 299 ἃ. ἃ ροφεὶβ ἀρροϊϊασαν Ὡγμν- 
Ρ'ὰ ἀπειρόγαμος εὖ νἷταο 11. 300 "» ο. ἴέοιι ἀδθα ἰϑϊ4, ο,. οἵ 
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σΟΟπατπὶ Ἠο]επα Υ11. 908 ἃ. δηρυ])Ω ΥΠΠ. 859 Ρ. αυο- 
τὰθάο ραταπάα ΧΕ. Θ62 ". 

Τι. Ἀπίοῖίαβ. ἄς (ἀσπέμιο ἐσ απιρ δ 8 σἰάϊοι!α δας βρεοΐδοι!α ΧΙ, 
οΡ. 4. 

Απιμπια! α (πιαδοιπηαιο πον θηξι" ΟαὐξιΟΥ Ὑ 6] {1 πίστη β δῖνο ποέΐ9 
οἰοπέιν ΠῚ. 39 ἢν δηιπιδηέία φαοτιπι οὐσία Ἰαρτάοβοιπέ Πο- 
γΐπο5 Κ΄. 991 ". 

Ληΐμιιβ ΠΟΙ ΠῚΒ. ΘΟΥΡΟοΥὶ Πρ αΐαβ. οδὲέ ῬοΘπα οὔσβϑα ἢ (1 51 1π- 
ἰπδδιι ἀοὶ 6 νἱΐα ἀἰβοοββουιῦ, πη]ο ον ΙΟΥα ΡΑΒΒΕΤΕΝ οϑὲ ΠΥ, 
107 ς. δῃΐμηαβ τ {15 ΟἸθ15. ἀρεῖ ποοέαξαγ.., ρτδθβογέιπι πχαϊέῦ 
οαγηἑπι δϑὰ 1014. 4. 6. Δηϊπι 5665 ἴῃ οοὐτάς ΧΥ͂, 687 6. ἢ, 

Απμάσιβ, ΒΑΡγ!οῃΐὰο ρταοίοοξιβ.,, π101}15 δὲ οἰθι! ηδέιις ΧΊ. 530 4. 
ΑΠππιι5 ρου βοηδέι5 πὰ Ρομπρὰ Ῥεο!οδοὶ ΡΠ] ἄδΙρηι Κ΄. 198 ἃ. 
ΑἼΒΟΙ ΡΌΟΥΙ ἀγα οἀρίι5 ΧΉΠΠ, ΘΟ ἀ. ἀπβογοβ Δ}{Π|65 ΓΧ. οαρ. 32. 

ΔΉΒΟΓΙΝ ΠΟρΡΩΤ ἴῃ πᾶρπο ᾿γοέϊο ἀρ ομπιαποβ ΓΧ, 3.84 ο. 
Απέδοαδσιμι βα]βαμηθηίπμι {Π]| 118 4. εχ ἰβέγο Πυπιης [Π|. 119 ἃ. 

᾿δη αοαθοτιιπὶ πη ΧΊ 46 οὐ ρα]αΐα βαΠτὶ βο α ὙΠ. 316 4. 
Ἀπίαρογαβ ροοέα οὐ δοηϊοσιτη. ἰζὰ δε Ἰ 0518. οἰ οβηιβάπο 16 πὸ οῶ 

ἴρδᾷ ραγατοῖ. ΠΟῸῚ ἔλμν] 15 ροταηάα ρογπέοτοί Ὑ Π{ἴ, 340 ἢ. 
Απέεδϊοίας ᾿ιαοεαοιηοπίο τὸχ Ῥογβάσιιπι διιᾶμι ΘΟΥΟ πάη ἀησιΘηΐο 

ἱπιθιιέδην πιἰεεἰς ΠῚ, 48. 6. 
Ἀπέοα, ἤἥντεια, τπιοτοίσιχ ἈΠ]. 580 6. 4πᾶς πιαποῖρίτμν ἔποτδΐ 
αι ΕἸοὶ ΧἼΠΠ. 598 . ἀξα!5. οοπιοοήϊας ΧἼΠΙ. 507 ο. ὅ860 ε. 
592. 6. ποῆπ}} “ἥνϑεια Βοτιθαηέ, 5οἀ τοοίϊι5 Ζντεια βου θ᾽ ει 
ΧΗ]. ὅ80 ε. 870 ε. 

ΛΏΞΟΠΟΙ Ραποτγαί δία ΧΠΙ. 78 ἔ. 
Δηΐεπουῖβ ῬΠγυρὶα ο]οφιοηία ΧΥ, Θ0 ἃ. 
Απίεποτί 65 Ἠο]οαοι Υ]. 982 ο. 
Ληέποα. γιάς Απίραᾶ. 
Αμέμιοα, ορρίἀαπι Αοϊιαΐαα., ΟἿΣ οΟ]οναίαῦ ὕοτοβ ποτηιοςύρος 

ΧΙ. 400 4. 
ΛἈμπεμοάοη ΟἸαποὶ ματα ΥἹΙ. 2996 ». 1. 31». 1πά4ς6 ΛΑπειοάοπίιι 

ἄειιβ. 1. 6. ΟἸαιοια ΧΥ. 679 ἃ. Απειοάοηϊα υἱεῖβ 1. 91 ο. 
(οοπῇ. πκοχ Αμέμμ5.} ἀβθι μι ρίβοοιι Δπειοάσθη ππαρτπ τα πο. ἱπ-. 

βίσποπι Π ὙΠ]. 316 ἃ. 
Ἀπεμβοάοῃ μαΐον ΑἸαποὶ ἐχ ΑΙογοπς ὙΠ. 290 ". 
Ἀπείνοπια βα!ξαεοηΐβ σι πτιβ οπὶ οαπό!οπα ΧΙΥ. 629 ὁ. 
Απεβοιι θα, ρθη5 ἤοτιιπι οοτοπάτγίοσιι ἈΥ, Θ 59. ὁ. 
Απεβοιιοογίξιι ραπογαξϊαδία, Ααἰδιίοιμδο ῖ ραταβίτιϑ Δυρίνογιι ἔγ- 

γταπηὶ Υἱ. 940 6. 
Απεϊΐαβ θἰβοὶβ, οα ΠΟ μπγ5. ὙΠ. οαρ. ΤῸ. 
ΛΏΜΠΪΒ. ΠΙοΓΟ ΥΙΧ. δέαρομῖί ΒΟΤΟΤ 9 486. ἀιθᾶς. ἀρ γα. οὐρ ποις 

παίας ΧΙ. 806 Ρ. 
Απειοϑιιϊαβ νἵπιπι ἔν ορ. ὅ 8. 
Απεβγδοῖάο5 {Π{.- 50 ὁ. 11. 329 Ρ. 
Απεγύβοιβ ὙΠ’, 310 ο. ΧΥ, 80 ". ς, 

ΑὙΗΕΝΔΕΤΙΒ. [ΕΠ], 104 
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Ἀπέδιβ. νἱσὶ ποθ. 8 41ὸ Απειδάομία νἱ 8 ποῖποπ ἱπνοπὶξ 
Β τ- 

Λπέϊοϊθα πιαΐοσῦ {Π|γ5515.. οἶα. Ποιηθη (Ἰ]]ογαΐοβ ἢ] ὰθ βαᾶς ἰηι- 
Ῥοβιῖς Υ]Ἱ. 251 ἃ. 

Απεϊογτὰ, χπογθέσῖχ Αἰείοα, οαΐπι5 Ρτορτίαπι ποιποὴ Ποῖα ΧΗ. 
ὕδ9 ἢ. ὅ87 ἀ. ε. 

Απεϊρσοπὶβ... ΡΟΟΙΪ σοπὰβ. ἃ} Απέϊσοπο τόσο ἀδηομπιϊπαξιμι ΧΙ. 
788 6. 

Απεροπαβ Αι γδοϊοία. οἰν:ἑαές δἰ ογοηἶπιβ, 50] ΘΓ Εἰ 55  ΠΥῸ5. ΠλτΙΒΊ ΟἿ ἡ 
ἃ 400 ἱπϑίτιπιοηΐπιπι ΠΌπιοῖι ηγοηϊς Απεϊσοπίθμι Ὑ6] Απέϊσο- 
Ὠδὰμπὶ ΤΥ, 1828 ο. ἀ. 

Ἀπεϊροπὶβ τὰχ (ρτίπιιιβ εἴπ ποπιϊηῖβ 9. Ραΐον ΠοπιοξἹϊ ΡῬοϊϊοτοο- 
46) ΠΠ. 73. ο. ὙΠ]. 340 ἢ. βδογὰ ἐτίσομὶ βιυρογανὶε Ῥεοϊοπιδοῖ 
ἄϊιοο5 περὶ «“Ζ]εύκολλαν τῆς Κώας Ψ. 209 6. ρῥταδοϊαγαμι υἱ- 
Ὀϊζοτίαπι ἄς Ῥίοϊειιαθο τερογίαντε Υ]. 954 ἃ. ἈΠιθηΐβ ΑρΠγοῦϊ- 
5ἷα ΘΟ] εθταῦ βρ]οπάϊάο οοηνῖνίο, οαΐπ5 ἀρρατγαΐιπι υγποθιι5 ὅα- 
χΐιϑ οχροβυϊὸ ΠῚ 10] 6. ἢ. ΓΝ. 1928 ν. γμογάϊεο αἰμανὶε Πδπιο- 
Πδη 9. (πο δοίθηι ἐθροτα ἃ" ἔρβίπι ΠΙΪῸ ) οπιοίσϊο ἀμπαρθαΐατ 
ΧΠῚ. 578 ἃ. ". 

Απείρομιβ ὃ ἐπίτροπος χληϑεὶς (15 αυῖ οἔίαπι Πόδβοι. οβὲ σορπο- 
πΐπϑΐ!5) ραγἕαπι οορὶς ΥἹ. 251 ἃ. 

Απέϊροπιβ (οπαίας ΓΧ. 400 4. οὰπὶ ΡΒ] ΟΒΟΡἢΪβ δομγ υβατὶ 5011- 
ἕωμ5 ἴ. 1 ες. αν Ζεῦοπο ΧἼΠΠ. 0083 6. αν Ρόγβᾶθο ΥἹ]. 95] ε. 
ΧΠΠ. 607 «--ο. Αὐϊδέοοϊοιν δπιανὶὲ οἰἐματορίππι ΧἼΠ, 6083 ε. 

Ληΐμπμδοβ ροοία ᾿υγἄασμῃ ἀππανῖε ΧἼΠΙ, 597 ἃ. 98 ἃ. 
Απεϊμιδοιθν ΡΥ] ΘΕ Π]15. ἔγαίοῦ Ογδίμῖ, ἃν Ηδτγουϊε οοοῖδι ΓΧ. 

411] ἃ. 
Ἀπεϊμοῦα ΘοΤΌπα ἃ» Απέϊπου ἀοπομπιπαέα ΧΥ͂, οἂρ. 91. 
Αμπεποιβ, Λάτγίδπὶ ριον ἀοἰοαέι5 ΧΥ͂, 677 ἢ. 
Ἀπεϊμοιιβ Ηοιπογίοιβ ἴῃ ψίπο ροτὶέ 1. 10 ἴ. 
Απεοο α ρμυΐοτα ἴ. 90}. ορξίπιοβ μαθεξ οπουπιοτοβ ἢ. ὅ9 ἃ. 

Λπεϊοομίας Τοπέοπι νἱμὸ ἀπ ἰξ Απέϊοοσλι5 ΕΡΙΡ απο ΠῚ. 4δ ο. 
Ἀπεϊοομίας αἀ ᾿λάρημπ θη Ἰπάοβ ΘΟ ρταξ ἰάθη Απέϊοομι5 Ὑ΄. δὰρ. 
9 -94. Χ οἂρ. 53. 

Απεϊοολι ζρτίμνι5) δ! οιιοὶ ΠΠ 5, τὸχ ϑγυῖας ΨΊ, 9. δ ὅ᾽ ἃ. οἷ ἔοι- 
Ρ᾽ππι οτίσπιης ΑΥΠΒΟ ἑοππο 5. Πδλπσπὶ ἱποο] ἕο. ᾿θϊᾶ,. Ἀπεϊοοὶιὶ 
(5οουπ 41) τορὶβ ραΐον 1. 19 ἀ. ϑδοκέγαει εἰθιοϊ δα Π]ο5. οιβέοζοβ 
σοΥΡοΥὶΒ παῖ υξε 1014. 

Ἀποομὶ τ βροπδιπῖ οἷ ἱπορέαμι τοσὶα Τπἄοτγαπι Ροὐείοποπι ΧΙ. 
859 8. 

ΛἈπεϊοονὶ πανῖσαίο οχ Ῥγοίαχονγί ας Οοπιῖοῖβ Εἰ βζον!ῖα πατταία {Π]. 
194 ἀ. ε. 

ΛἈπεοοθτ (Π1.}) Ἀπεοονι {1.) Β]πι5. Ἡοτγοάούιιι πυϊηνιον οὐ Ασοῖιο- 
ἴασ πὶ 58 Πα τον δὴν ἴῃ Ἰθῶσπο Πόποτο παροὲ [. 19 ο, . Βογδηίοοῃ, 
Ῥεοϊεοδοὶ μ Δ οΙΡ μι ἀπ απὶ ἀποῖξ ἀχόγθῶι ἢ, 15 6. 

Απέϊοονυβ ({}1.} πιοροσα Κ. 1 ὅδ δ. Αρπᾷ δὰμπι πὶ ἀγιιΐβ Βα ἐΤῸ 
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ἀορτοοαίαν Ηδροβίαπαχ Πἰ βου 118 οὐ ρϑοΐα ἰδὲ 4, ἀρὰ δαπὶ τηπ-- 
ἔπτν ἃποίοτίέαίε ναϊοὲ Μηρβιρίοϊθιηιβ Πἰβίογτίοιβ ΧΥ, 697 ἃ. 

Ἰάειν. θῈ}10 οαπὶ οι" 15. βιιβοθρίο οδρέιιβ ἉΠΊΟΓΟ γἰτρτηΐβ Π8]- 
οἰἀδηβὶ παρέϊαβ οοΙοῦγαξ : ποχάηθ θ61}10 νἱοίὰβ ΕΡΠδϑιτι Ρτο- 
ἔαρι Χ, 439 «6. Γ. 

Ἀπεοομας. ({7.) ΕΡΙΡΠαπο5.. τοοίϊιβ. ἘΡίπιᾶποβ δος ΠΟΙ ΠΩ Π 5 
11. 4 ε. Υ. 193 ὁ. 196 ἃ. Χ. 439 ἃ. ἰ5 4πὶ Βοιηδα οὔβδη 

ἔιοταξέ Χ, 438 ἀ. Απεέϊοοϊιίας. οπέειη νἱπὸ πιΐβοιϊε {{, 4 5 6. 
οἰθβ ΠΙΌΤΟα Υ᾽. οἂρ. 21. Χ. οἂρ. 2. αρμηῖοοβ ᾿πάοκ οἵπὶ Ρα6- 

ΤῊ Ροπιρὰ δὲ ἰπβᾶπα πη βοθηΐία οο]εργανὶέ Κ΄. οὰρ. 22 - 94, 
Χ. οὰρ. ὅ3. νίπο ἱηποάϊος ἀοάϊέιβ ἔα Χ. 433 ς. ἃ. Ῥίο]6.- 
μιδισῃ ῬΗΙΠομποέοσα ρυθγιιπν ΘΧΒρΡΟΙἰανέ. πγυϊέα, ᾿ἔθιη τοι Ρ ]ὰ 
Ἔχριαν Υ΄. 195 ἢ. Ιάδπι ἔδμμθη πὶ βδογὶβ {86 510 ὨΘΗΪΠ6 
ΠΟΥ οαγανε οὐ ἴῃ ἀθοτγι ΠΟΠΟΥΙῚ)Β πηη ἢ σΘ ἢ ἐἰπβίηντις. Κ,, 
194 «. Απεοολὶ ΕΡΙΡ απ ΠΙΠ5. Βαρροβιεἐιι5. ΑἸοχαπάον Ψ, 
211 ἃ. ; 

Ἀπεϊοομας (Ὑ1.}. χαὶ ροβὲ ΑΙοχαπάγιπη τορπανίε, Πίοσοποπὶ ρ ϊ- 
Ἰοβορβι ΕἸΡπασοαπι ᾿πέου οὶ ἰαπδῖε Κ΄. 211 4. τάἄδηι ἔονέασβο 
εδέ. αἱ ΒἈΠΟΒΟΡΙΟΣ ΟΠΙπ68 ἀτρὲ δὲ ὩΠΙγοΥβα ϑγυία δἱοοῖς ΧΗ, 
540 ἃ. ". ουΐπ5 ρταρίοοέξια τ θὶβ ΡΠ Δηΐὰ5 ποιηϊπαΐαν 014. 

Ληείοομαβ (ὙΠ. ΘΙ 4οέ65) Π)οιμθίγι! δοίοτι 5 ΠΠπς Ψ. 910 ἀ. 4ποεϊ- 

ἄϊς τηαχὶπηαιη Ποιαΐητιπὶ πα εἰς ἴπθιλ σοηγίνὶο χοροῖς οἕ οοῃ- 
γίνας βρ!ομάϊάς ἀοπαΐος ἀἰπ δῖ ΧΗ. 540 ". ο. ἴῃ δἴοάία Ρ6}- 
᾿πιν σοδϑὶε οοπίτα Αὐβᾶοομι Χ, 439 4. ΧΗ. 40 Ρ". ο. 4το ἱπ 
6110 {ασπι ρογ ἰσδθῦ. βαραϊέιϑ οϑὲ ἃ} ἀνβᾶος Χ, 439 ς, 

Ἀπέϊοοϊια (Ὑ111.} οορῃ. ατὐγρυβ. ὥιγυΐϊαθ τὸχ Υἱ. 9540 ἃ. ΧΕ, 

540 ἃ. ρῥγοροϊηοάυμι τορπο οχιῖδιν αἷν ΕΠ ουδοϊθοπο, ἀποπὶ ᾿οπο- 
ΤΊΡὰ5 δυχογαῖ ΠΥ. 158 "». Ππάο5 δὲ Πρ ἤποη σοἸεθταῃ 5 βρίοπάϊ- 
ἀἰδδίμα ἀρα]α ΟΧ ἱθες οἕ οοηνῖναβ που οποταξς ΧΙ ΐ, 
840 ἃ. ". 

Ἀπέϊορα., Οδγευὶς ΕἸοιβίπας βαοοῦάο8. ἃ δίιιβαθο οαγπιΐπο οοΙοῦγα- 
{ὰ ΧἼ], 597 ς. ἀ. 

Απερδίου.. οἷν ΤΠ αβίπι5.. οἰ ν ἐαεϊα σα Πομχΐπο ἱπ σοοπδι Χονκὶ 
Θχμι θέαμα ἐὰ] ὁ α ὉΥρ πα φυδάταριπία ᾿πδιπηδὶς Εν 140 6. "". 

Αμπεραίον, ῬΆΝΠΡΡῚ απιΐοιιδ. βοθυῖαβ δὲ παραὶ ἃ 60 ἀοβεϊπιαίιβ 
Χ. 43 ἀ. οοπῇ, ΧΙ. 548 ε«. ᾿. 

Ἀπείραξεν ρ]]ΠοΒοριι5 πᾶ Ἰορα ἃπιΐοοβ δὴ σοοπᾶπι ἱπγἰξατο δοπβιιο- 
γεγαῦ, αὖ (6 5ορ ἰβιαίιι5 ἀϊδραίατοης Ὑ. 186 ὁ. Απεϊραίτί- 
βία Κ΄, 186 ἃ. 

Απεριᾶπος μοδίᾳ ΑΙοχαπάτο Μ, πηᾶπὶ α δεῖν σοιποοῖ ἐς Ρτγαοϊορίε, 
δε Ραχιμῃ Ρχοθ δέ τορὶ ΧΙΠ. ὃ δῦ ἃ. 

Απερμαγπιαοα: Ογάοπίσι ταάϊαπι 1Π|. 81 6. Οἰέγίαπι πιά! αμα ΠῚ, 
84 ἃ. α. συία 11], 55 ". 

ΑΠΕΙΡΒομιΒ, μδοἱϊ ἔγδίου, ἰοϊαμι οοπάϊάϊε ὙΠ, 997 ἢ 
Λπερμοι ΒΠδθιπυβὶιδ ροιβέγι ποίει ἃ Ῥ]αΐοις ἰὼ δ’οποκομο ΧΙ: 
00 “. 
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Απεϊϑέμοποβ ϑοογαίξίοιιθ ΒΟΠΙΙΠΙθῚ5 βυαβὶε τὲ 6 υἱέα οχοοάοσοης 
Ιν, 157 ᾿. 6. πυυ]έοβ σα] απηπ δξι5. οδέ δὲ Ῥ] αέοποπὶ μῈῚ οοπέιι- 

πιο] απ Δ ΠΟ πο πὶ ΔρΡΡΟ αν ΧΙ, 507 ἃ. Υ. 990 ἀ. εχ ἀπεὶ- 
5ΕἢΠ 6 π|5. ἀϊδρα ας πὶ θ5 πλέα Παυδβῖδβα Ρ]αΐοηοιι αἷς Τ Πδορομι- 
Ρι5 ΧΙ, δ0ΚἈ 4. 

Αμεϊδίσοριιο. πὶ ΘΟ ποίη Πα Π 15. ΠΕ ΟΡ 8. ΟΡ ΠΟΟ] 65 εἐ Επτὶρίἄο5 
ΟΠ Πἴαπι ἱπτδεϊ βαπὲ Χ, 453 ε. 

Ἀπέϊυμα.. 8.1} ορριάυπμῃ Υ]. 294 ς. 
Δπίομίιβ. ἃ ΟἸοοραίτα ἱπ ΟἸΠ οἷα πιασπίῆοα σοοπα δχοορέυβ ΠΥ, 

οαρ. 29. Δεβεπὶξ Ἰυχυχίοβε υἱνῖς οἵ ᾿πβοϊθπίου 56 σονῖε ΠΥ. 

148 Ρν. ο. Βαοοίμιπι 56 Ῥσδοοοηὶς γόος ἰαθεῖὲ ῥτοοίαπιατι 1014. ο. 
Λπέγ!α. Αεσγρέὶ ορρίάππη. Βαυά ΡΓΟΟῸΙ ΑἸόχαπάτία : οὐῖτ5 οΡ- 

Ρἰάι τοάιίαβ τοροβ Δοσυρεϊ ἈΧΟΤΙΡῺ5 5ι118 αἰ οἰποίαγοθ ᾿ππρ  ΠΒὰ 5 
50] απέ Πυπιάτε ᾿ 33 Ἐ 

Ἀπ (τεοείαβ. Αι γεῖ8) ΧΟΥΧΙ5 ΒΟΙΤΌΤ, Βαραχὶ ὈΧΟΥ͂. ἐοέϊι5 Αβίδθ 
δἔ ρυ]οογτίπια δὲ μοι! πε βοίθια ΧἼΙΠ. 609 ἃ. 

Απγέιβ. Βοπιο ἀϊνοβ.. διηαίου Αἰοϊ αἰ ΧΙ. ὅ8 5 6. ἢ. εἴι5 Ρο- 
οὐ]ὰ ργείίοβα ΑἸοΙ δ αἀο5 ὑτορίπανιε Τ᾽ Βγαβυ"ο ἰθ14, 

Απγέυβ, ὃ παχὺς, ἀπιαίοῦ Ῥγεβιοπίοας ΥὙ1Π|. 339 ἀ. 
Αοτπαβ Πυνίὰ5 ὙΠ. 331 6. ανὶ Αγοαδμίαπι (αβαα οι 5 τοβεϊεϊέ, 
Αοΐοι 9 ροσυΐαπι ἀρὰ Ονρτίοβ ΧΙ, 788 ἃ. 
Ἀραάπιοα Ῥηγυρίας ΥΠ|, 382 ἢ, 
Αρᾶπιοα ὥιγγίαο, Αραμπιοηβίπιπι θ6Ι]απὶ ομπὶ [μὰν ββαθὶβ ἐπ ΠἰβέοΥ 5 

515 Ἔχροβαῖ Ροβι οπίιβ Αραμηοπβὶς Ε΄. 176 ". 
Λραπεϊιγαςῖβ. σθηῖβ μ]αοοπέας , {απ δαίασμο οοηβεοογαπέ ΑἸοχᾶπ- 

ἀτιπὶ ΠῚ. 110 ". 
Ἀγαΐυτία Κ΄. 171 εἐ. 
Αγρθ 65. Ρἱοίον ᾿μαϊάοπι δἐϊαπιητπι τἰγαίποπι δἀπιοάππῃ ἰυνθηθπὶ πὶ 

οοηγίνίαμν ἀπιΐοοσαπι αὐἰάυχιε ΧΙΠ. 88 ἀ. γοπογομι 6 ᾿πᾶτὶ 
οἰπογσοπίοπι αὐ ῬΉγγ πᾶς ΘΧΘμθ]αΥ. οὰπὶ ὈΆΪΠΘῸ Τὶ 5 ΘἾΣ 
τοίαχ Ρίηχιε ΧἬἼΠ. 590 ἢ. 591 ἃ. 

ΑΡρδΠΠο5 οαοϊαίου ΧΙ. 488 -. 4. 

Ἄρε!]ο5., ἀπιι5 6 ἀἰβοῖρα! 5 Αστοθϑῖαὶ Χ, 490 4. 
Αροηΐοοπ  εἶτπι5.. Γαια ]ΠἸατὶς. ΑΙΒοπἰομἶβ. ΑἸμοπασαση ἐγσδηπὶ Υ΄. 

214 ἃ. ρῥβορμίβιηδέα δξοσταρμα 6 ἔοι} 15 Βα υῖραϊε εἰ Αὐἰβίοξο- 
15. ΙΠοτΠθοαπ αἰϊάβαιιο σοι ᾿θι4, ο. 

Αροτ μἰβοὶβ, ὃ χάπρος ὙΠ]. οαρ. 72. 
Λρὲν αυαύτιρεβ, σῦς ἄγριος ΓΧ, οἂρ. 64. (αϊγάοπίυβ ἀρὲν ΓΧ. 

401 ν. 402 ἃ. Εγγινπίμοιβ Κ΄, 130 ἃ. ἀργῦπι αι παι οχέσα 
γρέϊα Ἰπίογοηιδδοῖ. οἱ ἀθτπὶ ᾿ἰοϊέατα ἀρὰ Δίασοίοπας. οταξ 

. Θοοηδθ. ΔΟΟμ Βοπέθην ἰπέοτοδδο 1. 18 ἃ. ἀρτί ἱπιυοηΐοβ ἰηΐοστί 
ΔΡΡοΝ μέν ἴῃ (ἀγαμΐὶ οοηνίτίο ἰγ.. 13Ὁῶ α. ". 

Ἀρμδινοέαο ἀρι τὰ (τεΐθηξοβ βογγὶ θ6}10 σαρὶϊ Υ1. 203 6. ἔ. 
ΛἈρθεϊάαβ σοχ Αεποπαγιμῃ οοοίδιιβ ἃ ἔγαΐγο βρασῖο Τηγποοίς ΠῚ, 

οὐ ἡ. 

Λρ]ιοΐας ΠΠ]νοσέουτῖπ σοπῖς αποάάδμι ἀρὰ Πιαοεἀδοιποπίος ΥἹ. 271 Γ. 
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Ἀρ τείθ. ἀρτδα βροεῖες ὙΠ. 9834 ἢ. 
Αρμτοάϊβία ΧΠῚ. 579 6. Δρῃγοάϊβια ΔΕποιΐϑ πιᾶστιο ἀρρατγδέι ο6- 

Ιεῦγαὲ Απέϊροπιβ ΠΠ. 101 6. ἢ. 1Κ. 198 "ν. ῥτορτία Αρῃηγοάϊβια 
ΟὐΥἰ πέμεῖ5 σο] υτατιηξ τηοτοίτίοος ΧἼΠΙ, ὅ74 Ρ". «. 

Δρῃγοάιβίδοα 1. 18 4. 6. Π1. 03 ε. 64 Α. ΥἹΠ. 836 ο. ἢ. 
“ ἈρδΒτγοάϊβιαπι, οπθίσαμαμι Ὑ ποτὶ ἀϊσαέιπι πὶ πᾶνε Ηἰογομὶβ Υ.. 

207 ε. 
Ἀρδμτγοάϊέο, σοσποπιοπ ἄαίιμι πο ΘΕ ΓΙ οἱ θτ15. ΠΟΙ 1115... πξ Τυαπΐαθ, 

Ιεαοπᾶς. Ῥ]ηἸαο. Ργεμίοπΐοδο: 4αἶθι5 ρατέϊπι δεϊαπι σοπβθογαΐία 
ἐγᾶπέ 60 Πομλΐπο ἐοιηρία. Υἱ46 δα Υἱ. 258 ἃ. Δρ!ιγοάϊέε Ζοριγ- 
τε ὙΠ. 318 ἀ. Οοηῇ. γεπια5. 

ἈρΒεποποέαβ οὐάυυβ ΓΧ, 379 ες. 
Αρβγα. γι46 Αρυᾶ. 
φύσι. τοσποπιοπ ἀπάτσυπι ΒΟΤΟΥ πὶ πιογοίσίουπι., δίασοηϊ! οἔ Απ- 
τάς ΧΙ͂Ι. ὅ80 ΡΒ. ς0}1. ΥΠΙ, 339 Β. ψ“φύα. εορηομιει Νὶ- 
οοΟβίγα 15 πηοτοίτιοῖβ ΧΙΠ, ὅ86 ἃ. 

Ἀρῖα ἀπάς ἀϊοία ῬΟΙοροππεβιβ ΧΙΥ, 60 ".. 
Αριεΐδηα μΙδοοπία ΧΙΥ. 647 ς, [. 7 ἃ. 
Ἀριοῖαβ 15 41 ἴῃ οχ Πτπταὰ πυϊεέοπάϊ ἈΠΈΕΙΠΙ αποίου ἔπε οποίος Τχαὰ- 

τία βυρογανῖε ΓΚ, 1608 ἀ. ε. ΧΙ 543 Ρ". 

Ἀρϊοῖαβ,. υἱν ἀϊἰββίπιιβ εἴ ΤΧΌΤΙΟΒΙ5.. ΕἼΡΟΤΙ ἀρέαξς γίνθ9. 10- 
οὐδέαττι. σοιπο οπάδτιμη σταῦα ἴθ Αἰτίοαα πανίσανιε ἵ. 7 ἃ, 
ἈΡ δὸ ποβῖθπ ἱπνεποτιπί Αρϊοίαπας μἰδοοπέας [ἡ΄. 1608 6. ἀε 
Λρίοιῖ Ταχυτία ΠΡταπι οὐϊάϊε Αρίοπ σταππηδέϊοιιβ Υ1}. 991 ( 

Αρϊοίαβ Τ ταίαπο., οὐπὶ ἀρὰ Ῥαγίμος οββεξ, οβέγοα σϑοομπέϊα χἶϑις 
1.1 4. 

Αρε5. Ἄρίθυβ ἱπξουϊογος οβ86 ΠΟΙΏΪΠΟ5 αἷς Ατἰβέοξο!οβ ὙΠ]. 3.58 ἃ, 
π᾿ ἀρίθιιβ οἵ γυδβρὶβ πιὰβ εἴ ξεμιῖπα ἀϊβοουπὶ ποὴ Ροΐεβε ᾿θ 14. 

Ἀρίυπι ρα! αδίτο {Π. 61 ο. σοτοιᾶ οχ ἃρῖο ἐογοπαθαπέων Οἰτηι νἱοίο- 
τος ᾿πὐοχιπὶ ᾿ϑεμηιίοοτιη Υ]. 998 ". 

Αροοΐποβ βαϊζαίίο Χ Υ,, 6029 ς. ἔ. 
Ἄρο]]ο ὀρχηστὴς ἀρρο!!αίαν ἃ Ῥίπάατο ᾿. 22. "ν. Ῥγειοποιι ζονῖξ 

ΧΥ. 701 ο. ἀ. ἃ Οἰαιοο ατίοπι ναξϊοἰπαπάϊ οἀοοέις οδὲ Ὑ}}. 
2960 ἔ. Ῥμαϊαγιάϊ ππότγαμπι πιοτέϊς ἱπά δῖε ΧΉΠ, 602 "ν. Ἀρο ταὶ 
5βίπι} οὲ ΒΆΘΟΠΟ βάθοῦ {γίριι5 Π΄. 88. ἃ, Αρο! πὶ βαογαῖιβ ἔπιαν 
Τὰ ρὈίβοῖβ Υ11. 39 ἃ. 

Ῥχγονυουθίαπι: Εἶοο πὸ Ργεβίαβ συϊάομι ΔΡΟΠῸ πον ονὶξ {Π]. 98 Ὁ. 
99 ἃ. στίριις ἴῃ ΔροΠίποι Χ. Δ ἀ. ἴπ Δροϊϊΐπομι δε 1)}1ὰ- 
Ὡδηι βοοϊΐοη ΧΥ͂, 694 ἀ. 

ΑΡΟΙΠπΐβ οσαουίαμι Ἡγθίας ΧΥ͂. 672 6. οταουΐαπ (Ἰιατίἔοπὶ 
εὐἀϊξιπι εὐ Μοϊαπῖρρο ΧἼΠΠ. 602 ς. 

ΑΡΟΠ]ῚῸ ατγποις [Κ, 149 4. Αρο!ο Κωμαῖος ἰθ᾽ά, ΑρΟΠῸ 
ὀψοφάγος ἀρᾷ ΕἼ δος οὐαὶ ΥΠ|. 340 ν. 

ΛΡοΙΠοογαίοβ.. ᾿λ᾽οπγ 5 υπαϊοτὶβ ἈΠῖπι5.. Ἰαβοῖνιιβ δὲ γίηο ἀοάϊεις Χ,, 
“πὴ ἢ. 4530... 
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ἈροΙ]οάοτιβ δυόθον ΑἸΠΟΠΐ ΘΠ 5ἰ8. 50 οὐἶΠ5 χπδρ δέσταξα παΐιβ δὲ 
ΡΙαίο Υ΄. 917 ἃ. 

Ἀρο!!οάοτιιβ Ογχίοοπιβ ΧΙ, ὅ00 ἃ. δοοτγαίί5 ἀἰβοῖρυϊαβ : οὐἱ Ροβέ 
ΘΟ εῖ5. οἰνϊξαπν Ῥτορί πη. Ροοαϊαιη Ῥ]αΐο 56 Ἰἀοποιπι 6586 αἱξ 
411 βιιοοράογοί ργαθοορίοτιὶ ΧΙ. 507 ἃ. Ρ. ἱπάϊσ παπέθμι δὰ ἃΥΤῸ- 
δαπέα ἈροΟ]]οἀογαπι πια] οἀϊοίϊα ἀοίη ᾿πβοοίδξι5 εβὲ Ρ]αίο 14. ". 
900 ἃ. 

Ἀρο οάοτιβ. Ῥαβίομῖβ ἢΙϊι5, ἀϊχὶε ογαίζίοποπι δάγουθιβ Νεᾶο- 
τῶπι. ἃ 1) οπιοβέμθηο βογὶρέαι ΧἼΠΙ, 78 ". 

᾿ήΠπολλόδωρε χαὶ Σαβάζιε Χ. 417 Ρ. 
ἈροΠοπία ΟΠαϊοϊἄϊοα, Δίαοοάοπίαο ορρίάυπι ΥΠῚ. 334 ὁ. 
ΑροΠοηία Ῥιβιάϊας, Μοτάϊα σοσπομιϊπαία {Π|. 81 ἃ. 
Ἀροβοπίσμι. ΑΡΟΙπἰβ ἐδρίμ. Χ, 452 ἃ. νυ. 
Ἀρο]οπΐα5. Απέοοιὶ τυρὶ ματαίας ΥἹ. 946 ἀ. 
ΑΡΟΠΟΡ απο, Απείρομὶ τοῦ ἐπιτρύπου ἀββθηίαίοῦ 5 ἤοτειπαιι 

οἷτιβ αἰεθαὶ ἀλεξανδροίζειν ΝΙ. 2951 4. 
ἈρΟΠΟΡΠάπο5.. Οἰποβίαθ βοάα]θ. ἱπρῖι5. ἴπ ἄδοβ. πιΐβοσο ΡΘΥΪϊΕ 
ἌΠΟ δ02 ἃ. 

Ἀροργτίαβ.. Ῥβαπὶβ βροοίοβ {Π|. 111] 6. 
Ἀροβίο! οὶ πιο! πα] δεῖ πῖ55). 4] οὐ ρανεῖ νοοαπέυν ΧΙΥ͂. 691 ἀ. 
ἈΑροίΐγτασομια ΧΙΎ. 658 ἀ. 
Αρροϊοῃέϊαμι οἷ οχοϊξαηεῖα ΕΥ̓͂. οαρ. 10. 54. 
Αρυὰ (ἀφύα) ΥΠ]. οὰρ. 92 - 94. (ομῆἁ ΥΠῚ. 857 ε. 

Αρμα ῬΒαϊοσῖοα ΠῚ. 108 ν. γ᾿. 135 α. Ἰαυάδειτ ἃ» Ασοδε- 
βέγοτο ὙΠ, 98 Ρν. ο. οομ, 1014, ἔς ῬΙΠαΙογῖοα. ἀρηγάϊα ΥὙη]}, 
“2.88 ε: 

Αρυὰδ βρίποβας βιδ ἔτη ΡΟΓ 56. 5θ σοπιουπειτ οἴπὶ 1ρ515 
δρίπὶς ΥΠῚ. 857 ε. 

Αρια οχ τὰρο δ οοπάϊπιοηξὶβ Ποία. τὸ γοτὰ ἀρὰ ἃ οΟιι0 
Δρροβίίαᾳ Νιοοιμοάιϊ 1, 7 ἀ. 6. 

ΔΡυτοηᾶ πιαῖα μαπηῖοα ΧΙΥ, Οὔθ0 ε. 
Αφια, Αφαδο ]αι5 ΠΠ, οαρ. 13. ἀφάατι ἀπτγαπι Βα] επέ Αὐθοπδο εἰ 

δίογου 1. 33 6. ὅψια ἄποτος ἰρίάοπι. ἀάθὰθ παΐατα οὐ! ἀὰς 
ἢΠ, σαν. 14. δφαδτιμι ἀϊνογβατιπι υἱτίπιξεβ. ἢ]. οἂρ. 1. δαιᾶς 
συανοβ. ἰονοβὶ ΒΆ 586; ἀτγαθ.. Τ]0}}65 οαρ. 10. δάιια ἔογγοηᾶ 
1θ14. ἀφαάσηι Τοπέοβ δου]. μἴπριιοβ, ἀα]οο5. πἰίγοβὶ ἂρ. 17. 
(οου, 10Π5) ἀᾷιὰ ἴῃ τγαροῖα ργάθοο! ! οὴ5. 1Π. οἂρ. 18. ἁφυᾶ 
ΔΡλαγα : ἃ] ἱπουτίαπβ 1014. ἀἥπὰς ἔοπίοβ Ποία 1] 95. οὰρ. 19. 
ἁμιὰ. διοίοτο ἔθ α]οῸ. ἱπροηΐοβο5 τοί 1 ἀΡρδέοπιῖοβ ΠῚ. 48 ἔ. 
φοπένατι πὶ αἴτια ΑΠΕΙρΡμαπο5. ΠῚ. 44 ἃ. δήῦυὰ ἀπές νἱηυῃ Ὀὶ- 
βεπάα 1{. ον. 94. «τασπαπι ορεϊμα. δὲ βαρ ουσ θα οᾶΡ. 2. 
σας ππέσ ομϊ νὰ μα θοὲ ἢ. Δ0 ἀ. ὁ. 

Ασὰᾶ τορία ἀϊοίᾳ ΠΠ. 48 ἃ. ἐμυσῖπα ἀσιὰ ΠΠΠ{ 1292. ἃ. 6. ἀψὺ 

ἐερί4α. Αὐὶοῖς μετάχερας ἘΠ. 19. ἃ. ὁ. ἔτι αϊάας Ροΐα5. 1514, 
6. ἢ. αὐὰὰ αἴσθα, ἀρ Ῥευβαβ, ἄς αὐτὰ ποῆὶο θἾθ1 πὐδὶ τοὸχ οἱ 
οἷτια ΠΠπ|5 πιαχίπιβ ΝΗ, 1 ἃ. ΝΙΝ δία. γ146 Νηι5. 
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Ματίπα δᾷυὰ δὰ Ἰαναπάτϊπι πουνίβ. υΕἰΠ|55πια 1, 94 ς, ἀηιαᾶθ 
τηατίπὰς ρᾶτία ἘΠπᾶ αἴδιιπα «φαϊπαυαρίπέα ΡΑΓΕΙΒῈ8. πιαϑέϊ πὲ γίπιμοι 
ΔΠΠΟΒπϊα5 1. 81 ἔ. 82. ἃ. νανῖϊβ ἰῃ τοσίοηΐδιιβ ἈξΓυκα δάυᾶ 
τπατῖ πὰ οοπάϊαπέυτ' ψίπὰ 1. 32 ἀ. ε. 

Αφαὰ χατὰ χειρὰς. πιδηΐδιι Ιαναπαϊ5., ἀπίθ σοοπᾶμι ἐδέα [Π. 
Θ0 ἃ. ΙΧ. 408 ἢ. 410 ες. ΧΥ. 680 ἃ. ἵν΄. 156 ε. ροξὲ εοο- 
ΠὰΠπὶ ΤΈΓΒΙ5. ἀἀθαΐατ ἀσυα δά πιδ]]ανίατι ΠΠ. 49 ς. Κ΄. 147 «. 
Χ, οἂρ. 7 - 80. 

Αφαὰς ροίΐοτεβ. Υἱάς ΑΡβέεπη. 
Βογηνα πρὸς ὕδωρ εἰπεῖν (84 ο]6ρ5γἀγαπι) 11, 43 ἢ. 

Αφυα [ονῖ, οαπὶ ἴῃ ὑτοία δἀποαζθίισ., ποοΐασ ΡΓῸ ρμοΐι αἴεγεθαξ 
ΧΙ. 491 ". 

Ἀφαυμεῖα. αἱ πρὸς ᾿“κυληΐᾳ ᾿ἤἄλπεις ΠΙ. 82 ς. 
ἈφΆΠΠΠι5 (Λἴαπίι5) ἀφ ἃ ̓σαμίξασ α ΜΙ ταί Ψ. 513 Ρ.. 
ἈΑφυϊίαπία ΧΙ. 697 
Ατὰ αὐτεὰ ΒαΡυίοπο., δά 4παᾶπὶ ΠᾺΠ]ὰ γἱοίϊπηα Πἰδὶ Ἰαοίθ 5 ̓πηηο- 

Ιαέυν ΙΧ. 396 -«. 
Αταλθῖα σι σπῖε τυϑ!αμν Ῥοτυβέουμ δὲ Ὀἰβέδοίαμ) ἀυβοτοπι ΧΙ, 649 4. 

ἴῃ Αγαλία.. δὶ 410 πιθῦτο ἀοϊοξ γοχ. εἶτιβ [τ 1 ΠΟ ΤῸ 5 δι ἄθιμι 
ἀοίοτοπι βἰμαϊαηξ: δ η0 τοΥ]Γ. ἀπὰ οὐπὶ 60. ΒΟροΙἰπιπέιι 
ΥΙ. 249 ἃ. 

Αταθᾶς ἰπβυΐας ΥἹ. 202 ε. 
Αταπεέβῖαβ; δα δὰπὶ οριβίοϊα ῬΟΪοοπὶς ΧΥ͂. 696 ἢὰ 
Αταίθα ἴσα {Π|,77 ἃ. 
Αταΐιβ. Ασαῦῖ ἀγειιβ Ῥουβάθιιβ. Δοτοοογίπέμο Ρταοεοέιι5., ορῃ!άο 

δ ἅτοθ δχρυΐβιβ οεδὲ ἔν. 1602 ες. ἀ. 
Αὐρδοοβ. Μοάυβ. ἀπχ. οχοτγοῖξιβ δαυ ἀα παρ 4}, ἐπ ρπαξης τποΠΠ εἰς 

τοσίβ. ΤΟΡΠΟ εἴ υἱΐδο οἷα ἥποπι ἔθοϊξ., βῖνε ἴῃ ἴρδὰ τορίᾳ οαπὶ 
οοηΐοά᾽δη5. 5ῖνο Δροῦέο "6110 ἀρστοβδεβ ἈΝ Ϊ, οαρ. 3.8. 

Δυθοτοβ, {πᾶς δά {ἰπτδεέϊοηοιη οἕ δὰ πιαξογίαμι, οαδαπιπέι., ὈτΟΟΟΓὰΣ 
ΔρΡΡ6]1αὲ ΗΟμλοΓῚΒ : ἔαρ ΟΓὰ5. ἀαΐομι ΡΗ]ογὰ5. ᾿ς. 2 ἃ, 

Αὐβιέιιβ ἀτθοῦ : οὐἶπ5 ἔγασέι5 μεμαΐκυλα. ἀὐαξα Πν 50 6. 
Ατοράϊα βοϊταπι μαροξ ἃ ἈΒΡΟΤαμπι οἵ οοοίαια ἱποϊοιιο πεδία ΧΤ, 

627 ε. ἀνδράποδ᾽ ἐχ Φουγίας, ἀπὸ δ᾽ “Πρχαδίας ἐπιχούρους 

ἘΝ ἂς ΣΕ ΡΕ ορρίδα: ἘΝ 1.81 ἢ. Ῥπίραϊεα [Κ΄ 115 Ε΄ 

Ατοδλάμπι ἀπγὶ ΠλΟΓοσ ΤΟ Γι ἔμ Ὠλπδῖ 6 5 πνια!ὸ οὐ ἈγμθἷΒ 
Ραθαμ ΠΡ βαι6 405. ἃ Ρπογ εἴα οαπίαγο αὐθιοῆτππε ΧΊΥ, οαρ. 99. 
Ατοδάος ἀδροβίέιοι ἃ Πδοοἀδοπιο 15. ἔθ ποιὸ ἀσσοπέιμη Υ]. 2.3.8 Γι, 
ΡΓΟΒρ δεῖ ρτὸ βοῦν πἰαπιν, βίους ᾿ποοδεηοηιοιιὶ ποϊοεῖν ΥἹ, 
271 ἀ. 6. 56 101 Ζοκαδίους σοττιρέιμ, 

Ατοδάϊοαθ οθοπὰς ἔὐ. οἂρ. 31. ν΄. 105 4. Λτολάϊοϊ Ἰοσοῖὶ 
ἀρια Απεροπαπι (οπαίσιη, ἰηϊεῖο οοθπὰς ἐγ βέοβ οἵ πιοιίίθϑεῖ, 58} 
ἤποπι ψΘΓῸ οἰδιιοδὶ δὲ ἱπορίο ἰαοεὶ ΧΊΙ, 607 ο. ἃ. 

Ἀτοσδάϊοη 9 Λολιδοι, οὔϊο ῬΆΠΙΡΡΙ προπέο βόα νοσεῖς Υἷ, 9.42 ς. 
ἀεοῖὶη νόγοὸ ἃπιΐοθ αἷν 110 οοπιμο!  ξὰ5 ἴῃ. σταξίοπι οὐὶ οο τοί: 
ἱν14. ἀ. 
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Ατοαάίοπ, υἱῦ υἷποὸ ἀοάϊειβ. ραΐου Πογοοπίβ εἰ ΟΠατιηυῖ. ρΡετὶς 
πϊπιΐο θτὸ Παιδίο Χ. 496 ς, ἃ. 

ΑὙΘΘΒαπ5.9. πἰνῖβ ἀοϊοοίαέι5 ὙΠ. 276 ἢ. γιραϊα, ἀρὶξ δι σοτγιπι 
οἱ ἀϊβοιρη!οσιπι οομγίνία ἔλοθεθ βοσμηοηΐθι5 ΦΧ αταία ὟΝ, 
οαρ. 10. ἀϊοέαπι {Π1|8 ἴῃ Βοπιΐποαι νόγάσομι, 4ἰ οἱ ῬΓΟΧΙΠΙῸΝ 

δοοαθῖ ἴπ οοοηᾶ δ παι ψοοσδέιβ οταὲ Υ, 1860 ἀ. 
Ἀτοϊιαοαπαβδα (ΟΙορΡμοΙΐα.. πιογοίστῖχ ΔΕμοπὶβ. ἃ ΡῬΙαέοπο απιαία 

ΧΗΙ. 589 ς. 
Ατομοναϊας ΧΙ, 502 ἃ. 
Ατομοάϊοα, ογπιοβα ππογοίτῖχ , Ναποταίὶ οὐ ἄα ΧΙΠ, ὅ06 ἃ. 
Ατομοίαιβ. τὸχ Δίαοοοηϊαθ. βιισοοββοῦ Ῥοτγάϊοοας Ὑ, 917 ἀ. πιὶ- 

561 ἰπἀϊοαΐζατν ἀρ ῬΙαΐοποπι ἰπ (ἰοῦσα 1014. Τπδ πη] αξατ ἃ ΡΙα- 
ἴομθ «τοἀ οἵ βρεσγίιβ ἔπους οὐ φὰοἀ ἀοπιίητπι ἱπέογἔεοογιε ΧΙ, 
060 4Ἃ. 6. εἰάδμι απο οαγ βϑιπιθιῃ ἔπϊ556 Ρ]αίοποιι αἷέ ροαβρ- 
Ῥὰ5 ἰ". 6. ἃρυ4 Ατοβοίασμη βοποχ γογβαξιβ οδύ ἔασι ρι ἀς5. ΧΠΠ, 
508 4. Ατοβοϊαιβ ἀϊαίοσιιβ. Δ πε βιμοπὶς Κ. 290 ἃ. 

Ατομοαιι5. οἰπατοθάτϑ: οἱ βέαξια ροβίία ΜΠΙἊε 1,19 Ρ. 
Αττοβοϊαμα βαϊξαΐου, ἴῃ πᾶσπο ποηοτο ἀρ Απεϊοολιιπι τοσοπὶ ἴ, 19 ο. 
Ατοβοιοτοβ, Πγρβίρυίας ἤΠπς ΙΧ, 390 ε. 
Ατομορῆοη, ραταβίέιβ.. ἀρᾷ Ῥιοϊομπιαθιμ πὸπ ἑαησὶξ σοθὶοβ ΥἹ. 

944» -4. Ατοορ]ομπεῖα πποιϊηῖε Οταξίπιιβ ἰαπῖοσ ΝΙ, 4θ9 ς. 
Ατομοβέγαξιιβ.. ἀδἱ ρπο]οσιβ !. 39 ἃ. 
Αχτομοβέγαίιβ γαΐος. ἴῃ βίαίογαιη ᾿ηἰθοί 5. ΟΡΟ απ ἑαπέθχῃ ΡΟ ρα μά ϊε, 

αἄδο ἕδποϊ ξαὶξ οοτραβοιο ΧῊ, ὅδ2 ο. 
ΑγοΙιΐα5.. ΡΌ6Υ. ἀφαδι το πἰδέγα 59. ΘΟΙΆρΡ ΠΟ οοοΐδιιβ ἃν Ἠοτοιϊο 

ΙΧ. 410 δ ΑΙτς. Οδπογίας ποιιηασιν, Ἠδτγοάογο γοτὸ Ἐπιπομιοβ. 
Αὐομϊαβ (οὐ μελπι5.  γτασυβασταμ οοπάϊέον [γ΄. 107 ἃ. 
Ατολῖαβ Οογιπέμειβ. ἀγοδιξοςξιι5 παν ΗΙοσοηΐ Κ΄. 300 ἢ 
Ατολίας ΠΙοτορ απέδ., ἱπιρτοίαξϊ5. οοην οί. ΝΠ, 594 ἃ. 
Ατομίαβ ἰΙθπο. ποῦ Ναας ΧΉΙ 599 ἃ. 
Ατολιἀαπνις (11.).. τὸχ 1μαοοἀδοπιοῃίογιι.. Ὁ ΟΡ οτῖβ. πνα ξξι5 

α5έ, ἥποά, οαμπι Ροβδεῖ μα! ογαμπι ΠΆ} τ ἀΧΌΓΘπι. ἀἰΐαπι ἀπχῖββος 
ἀοίονπιθπι, ραγγάπι βοιἰοθξν ἀξ ἀἰείοσδα. ΧΉΠ, 560 ἃ. 

Ατομιάᾷαμι5 ({Π1.} τὸχ Ἰαοοαομπιοπίοτιμα Ἰυχυτίοβιβ., Ὃτομ είς 
ΟΡοπὶ ἔογθηβ. ἴῃ 6,10 οὐπὶ Δίοββαρι!5» ρου ἈΉ, 580 ο. ἀ. δά 
διηὶ ΘΟ ἰβίο!α Δοποογαΐβ ὙΠ]. 289 Ὁ, 

Ατὐομ Πο μὰ. μοοία ρσίθιο Ἰοοο ΡΟ] Ποαπὶ Ἰατνάομι μοβαϊέ. ἁ]έοτο ἰο60 
Ιασάομι Ροοβοοα ΝΙΝ, 0327 ς. αμαίογία τὰ] α ΘΓ πΐ πὰ ΒΟΥ ρ δὶς 
ΧΙν, 639 «. Ασομ ]οομαμν αι 5. ἀπιαέογοιὶ ἤηχὶς Π ρα 
ΧΗ. 99 4. Ατοβ] οὶ οαγμια πιϑεῖὶβ. πιοά δ ἀδοιμίατὶ βοϊϊξα 
ΧΙΥ. 090 ς. 

Ατομιίπιοάοβ, σοοπιοέτα οὐ τπθομαηΐοιιβ. ρταθοιἄθε βα τίοαθ πὸν β 
Ηϊενοηὶς Κ΄. 900 ἀ. «ἴαὰὶ παν θην ρα ποογαῦν Ππομλϊπθμι παἰἰδβέο- 
Υἱο ἀοάιιοιϊε ἴῃ τμᾶτο, Ορο ΒΟΙΙοἷπ ἀν ἴρ50 ἱπνοπίας 907 ἃ. ". 
ΘΟΟΙΠοαν ᾿πν οηϊέ, οὐ τι" ΡῈ οχδιοωιτιεραίυν βοπῦα 908 ἢ, Μαγ- 

ΟΠ βαμαασα5 ππα οι τἷβ ἃ 56 ἔπ ν ΒΝ Ρεγάϊαιε ΧΙΥ, 634 ν. 
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Ατοβίπιοπιβ ροοέα ΟΡ  συδπηπιδεῖς σταΐΐα ἐπ πᾶγοπὶ Ἠΐοτομβ οοηζεοίὶ 
τηϑο 66 ἀοπαξιβ ἃ τερο Υ΄. 209 ". 

Ατομῖπιιβ ΘΟ ρ6]]δέπι ἃ} Ατοΐίηο ἴῃ δορὶ σταιημδίς ΧΙ]. 499 ἀ, 
Ατομῖρρα πιογθίσιχ , {πᾶπὶ 58} νἱέαθ Πηθιὴ ἀπιᾶνἱς ὅορ!οο165 ΧἼΠ]. 
92 Ρ. 

Ασομ έθ! 5 (ον! πε εἶπα υσιμ νοματε ἨΙοσοΩὶ ὄγτδοιιδὶο ΥἹἱ, 232 ἃ.". 
Ατομοπίάοβ Ατρίνιβ, ἄδιμψος {Π. 44 ο. 
Ατοϊιγέαβ. Τἀτεπίϊπιιβ., ΡΥΓΠΑΡΌΓΘΙΒ 5 {ΠΡ Ίάτιιπὶ ᾿ΠΠΔη ἀάστιμν μοτ ει 

ΓΝ. 184 6. ΠΙΙΟΪος. βουνογιπὶ 5ΌΘΤΊ ΠῚ ΠἰθΘ μέῸΓ οἶσθα 56. παραϊέ 
ΧΙ. ὅ19 "». οἴπὰ εο ἄς νοϊ]υρίαίς ἀϊδραίαι ῬοΟΙγάτομι ὁ ἤδυ- 
παϑὴς ΧΗ͂. οἂρ. 64 564. 

Ασομ γέαβ Τατσοο 1. ὅ ἢ. 
Ατοξισὶ ογέιβ ἐθιιροτο νἱπάδοπιατιπι ΧΙ, 68 ο. 
Ατουβ δογεπίοιι5. ΥὙ146 δογίηία. 
Ατάδθας ἅνοβ. μαχροχαμπυλαύχενες {|. Θὅ ν. ΙΧ, 8398 ἀ. 
Ασάϊαδοὶ (σαϊσο Ατὶαοὶ δὲ 1101 Ατοδά!}) προσπελάταις Ρτὸ ΒοΥΥΪκ 

αξοθαπέιν ΥἹ. 271 ὁ. Χ. 448 Ρν. 
ΟοἸποββαίοπί θη δέ. οοπιροίδεϊομἑθιι5 ἱπάι]σοπέοβ. δβίυξίια 

ΑΠ]οτυπι πιιροταηέιν Κι. 443 Ν. ες. 
Ατεοραρίέας ὁ 11} ἴῃ ἴπ5. τοσαρβαπῦ Ραπἰο θα ῃύαιι6 βιιπιξιιοβῖπι5 Ὑἱν 6 η- 

ο5 'Υ΄. 107 ο.- 108 ". οἴπη ΣῪ ΠΔΟΘΟΠΟΙΪ5 ἱπβρ οΙθθαπέ οοηγῖς- 
νἰὰ. πὸ ΔῈ] 15 ὑσισἑπέα οββθοΐ οοηγίναθ ΥἹ. 24 6. 5ὶ 4υὶδ ἴῃ 
ΘΔ ρΡΟΠὰ ῬΥΔΏΒΙΙΒ οδδοῖ. οὐσῃ ἴῃ Ἄτοοραραπι αὐδοοηάοτα νοίζαθαμπέ 
Ατοοραρίέας ΧἼΠ], ὅ00 {ἰ 

ατυ!ίοι Ατοοραρίία, ραταβιέια ῬΊσγπας ΧΙ 591 4. 
Ατοίο, ΑἸοϊποὶ ἀχοῦς οἱοραπίοπι ἰδούαπι ρᾶγατὶ ἰαθεῖ Ἰγβϑὶ [. 

17 ". 6. δαὔοιῃ χποιιοταΐίαν ΧΙ, 498 ἀ. 
Ατοίο,, πι]ϊουῖα ποῖοι ἀρ ΗΙρροπδοίομι ΧΙ. 495 ἃ. 
Ατοίμιϑαθ ἀᾷὰὰ Ὑ1|. 27 ὃ 6. 
Ατδέμαβα ΟἹ! οἰ ἀϊπ: ἴπὰ {π| οοδέγοὶ ἱπαιτῖθτ5 ΟΥ̓ΔΈ οὐ ΔΗ ΡΌΪΠας 

οἴθαπι οαρίοθαηδ 6 ππδμῖθυ5 βρεοίαπέπμι ὙΠ. 331 ς. ἔ. 
Ατοέμαβας ἀ{τιᾷ 5188 δἕ ἱπμάοιμῖία {1. 42. ς, 
Ατοιιβ δὲ Ἀογοίαξιιβ, Πιοοἀαοπιοηίοτιπι τορθ85. ὈΤΙπὶῖ Τὔχαπι ἴῃ ΡΒ Ϊ- 

ἀϊεῖα ᾿νοχογιηὶ ΠΥ. 142. "". 
Λσοιβ βίνε Αὐΐπιβ.. οαπίον ὙΠ]. 952 ". 
Αγοῖια βἰγο Ατὐῖπβ. ἃ 40 Αβοϊορίαε5. ὃ τοῦ ““ρείου ΧΠῚ. 507 ἀ. 
Αὐρὰβ οαπίου ἴγ΄, 131 ". υἱπππι πποάοταπι Ροῦξα ΧΙΝ. 638 ὁ. ἀ. 

Λυρεπέθιιβ ραξοιιβ νοσαίατ πιὰ ΐπι5 ρου μι Υ΄. 192 ἃ. 
Ατροπέμππι ἴῃ ΑἸΡΊΒιι5 (11 ἀποίογοβ ἴῃ ῬΎΤΟΠΔΟΙΒ αἰπιπ} οὐ 5|Πγἃ 

4ιαοάδμν οᾶδιι ἰποοπδὰ ΘΟΙΠαρταβδοί.. [4 παίπηι Ῥτγοϊαχὶε ΥἹ. 

233 4. αἀτροπέμιν. χπὰ}]160 ἀποίιμα. δ ποτ γαπας ἐεηλ ἐαξοιι 
ΥΊ. 230 ν-ἀ. ατροηίοα νάβα Υ]. ἂν. 18. (ομῇ, Αὐτιμι, 

Αὐρίπαβδο ᾿π5}18 6: ἃ δὰ5. ργαδί τινι πάν ]ο Ὑ΄. 218 ἃ. 
Αὐσῖνὶ βαθπν ππδοίαμε ἡ πον! ΠῚ. Θ0. ἃ. [οδέμπι. ἀριμῦ ( απ] οἰ ἀϊιμι 

ΠΗ]. 99 6. δ. βυπθοιῖιαι οοπνἰναπεέϊπηι χῶν γοοδηξ. Ῥογέϊοιθμι 

γετο αἶσαν ΕΠ. 300 ἃ. 6. ἐταφασαπέιν πὲ νπιο ἀράϊα Ν. 442 4. 
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Αὐρίνουιπι ἐγταπηιβ Ατ βέοιπδοιβ ΥἹ. 9.10 6. ἀρυὰ Ατγσίνος 
1656 βαποίξυπι δγαξ π6 ὉΠ Πὰπὶ Αςεϊσαπη γὰ5 «ὦ βαοτὰ ξαοϊοπάα ἀά- 
ΒΙΡοτοίυσ ΧΙ. 5802 «. 

ΛΙρὸ πανὶβ το ιτζοοέαπι οἔ σα θογπαίοσοπι μαθιϊς ΟἸαπουπι ΥἹ]. 

296 ἅ. 
Ατροβ. ἐξ ργους λέβης 1. 27 ἃ. ἀπ᾽ Ἴἥἄργεος ὅπλα 1. 98 '. 

ο΄ Αγροβ ΘΓ 5Βἰεἰου]οβιιαν ἀϊχοῦὶε ἩἨοπιοτιια. Χ. 433 6. Ατροβ Βεῖε- 
ῬΟΙῚ ορρυρπαΐ Πεπιοίγιιιβ Χ, 41 ἃ. Αὐρὶβ ϑδαισαπι ῥτοίιρίε 
Αἀιπεία. γἱ4ς Αἀμηιεΐα. 

Ῥτονοσθίαπι: Οὐπηπλπθ ΑΥΡῸΒ. σταξὶβ ναϊέ 116 μάροτο ΧἼΙΠ, 
82 ἃ. 

Αὐρυμπαβ Ὁ ΑρΑΠΙΘ ΠΟ ΠΟ ἃπιδέιι5. ΧἼΊΠ]Π. 608 ἃ. ἴρ5ε απιαέοῦ Ηγ- 
πιϑηδοὶ 1014. 

ΑὐσγΥῖβ, ΡΟΘΌΠΙΠπι ἀρ πέδιπι , οἔϊαπι δὶ ἀδθαιτσγαίιπι ΧΙ, 784 ἃ. 
Αὐσυτοίγυρμοηια, μ]αοοπίας ροπιβ ΧΙ, 647 ἃ, 
Ατιαάπο ἃ Ἔοβοο σαρία ΧΙ. δ 57 ἃ. ἱπ 1)ῖα ἱπϑαῖα τοϊϊοέα ὙΠ]. 
90 ς. ταρέα 101 ἃ Βδοομο ὙΠ]. 290 ἃ. ἀπιαίᾳ ἃ ἀϊαιοο {υ14. ἃ. ὁ. 
Ατιαάπας οογομα ποχὰ 6 όσα 4π6πὶ Τ᾽ πεβείαπι γοοὰηέ ΧΥ͂, 684 ἢ. 

Ατίδοὶ. Υἱάς Ατάϊδοὶ, 
Ατίαπιπθβ, αἰ εἰββίπαιι5 (ἀα11π5.. οπιηΐθιιβ (14}115 ἐοέο ἀπ πὸ οοπνἑνἑαιπ 

Ἔχπῖραϊε [γ΄. οαρ. 34. 
Ατιάδοιβ. ΡΏΠΡΡὶ εε ΡΠ ππας ἢΠ1πι|5. τὸχ Μαδοοάοπίας μοβὲ 

ΑἸοχαπάτιπι ΧἼΠΙ. 57 ο. ὅ78 ἃ. Αορὶδ βοριυϊέια 6βδὲ [Υ΄ 156 ἃ. 
Ατιάδειβ Τίπιαθο Ογχίοθηο ορογαμῃ οοπέμ!ϊξ δὰ ἐγταππίάοπι ραϊτίδε 

οοουραπάαμπι ΧΙ. 09 ἃ. 
Ατίάϊοιι5. Ασοοβιϊαὶ ἀϊβοίρα!ις Χ, 490 ἀ. 
Ατὶβηοίι5 οἰπατοοάυβ Υ. 290 "». Οοηΐ. Ατἱρηταάοβ. 
Ααὶοβθαγ απο ἢ ἀρπά διπὶ οἔ νογαοϊἐαεϊβ δέ τοθοῦὶβ βροοίπιοπ οὐϊάϊε 

Αβέγάαμιαβ ρᾳπογδι δία Χ, 413 ἃ. ". 
Αταὶρηγαάοβ, Ατἱρποίϊ ἔγαξοσ. ποιπο ποήπαπι., Απαχάρσογας ἀϊβοῖρι- 

Ιυ5 Υ. 290 ". ᾿ 
Αὐἰβέδοιιβ. πὶ} 1} 15. πϑαπὶ Ῥτὶπι ἀοουϊέ εε οοασαϊα ἰδοῖϊβ ΧΙΥ. 

6043 νυ. 
Αὐἱβέαρογα (ουιπεθία, ἃ [οπιοίγίο ἀπιαέα 1Υ΄. 107 ἃ. 6. Ηγροτῖ- 

415 οταΐουὶβ σοπουθῖπα ΧΙ. 90 ο. 
Ατὐιβέσστονιι5. σταμηπιδίϊοιιβ τ ἰτιροτγαξιβ ἃ ΟΠ ΠἸβέγαέο ἀπο ρΡάγαπι 

σοποίΐηηο γοϑβέϊειιβ οβϑοῖ ἴ. 91] ο. 
ἴῃ Αὐἰβέλγοθοβ ΒΥ} 85 ουτίοβα βοοίσηξοβ ορ᾽ σταμπηπιὰ Κ΄. 922 ἃ. 

Αὐἱβέαυοῃυβ ΡΌΟΥ ἀοἸ οαΐῃ5 Π) ομοβε απ ἈΠ 595 ἢ 
Αὐιβέσσοϊιιβ, ρίσταρχος. ἃ διπποπῖάς ποπιϊπδέιν Γὰρρ ξεν ΠῚ. 99 1». 
Ατιβέοαβ. ῬΥΟΘΟη πο βίια οχ Ηγρουθοτγοῖβ τοάϊοπ5 πιοταίαν δΜίοέα μΡοΠΕΪ 

ΧΙΗΙΠ. 00 ο. 
Αὐσιβειάος Πιδέβ ΝΙ. ὅ06 Ρ. ἔγιρα! 5 ἴῃ νἵοει Ν, 419 ἃ. νυἱέαπι 
Βα] ἱξ ΠΟ βαάνοηι. 5εά σἹοντίοβαι Χ|ιΪ 51} ο δυπάδσῃιν πλλ]6- 
ἀϊοεῖς ἱπδθοίαξιν ῬΙαίο ΝΙ, δὅ00 ". Αὐϊβειἀὶς Πιβεὶ Πα Πγδὶ- 
τηδοθ5 1δ14. 
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Αὐϊβεῖάες Ατίβειἀΐς Πιβέὶ πΟρῸ5.. ρμαΐοῦ Μυτίοπίὶβ. 4υδθ δ]ίοσα εχ 
ΘοοΓα 5 ἀχοτῖθι5 Γα1556. μετ θεσς ΧΠἼΠΠ. ὅδ ἃ. 

Αὐιβείάος μἱοίοτ . πορνογράφος ΧΙΠ. 567 Ρ. 
Αὐϊβέίοπ, ἄτομοι Αἰμεπάτιμῃ Υ, 216 4, 218 4. 6. 
Ατιβέίοη. 146 ΑἰΠοπΐοη, 
Αὐἱβέιρριιβ δοογαέίοιιβ ἃ Ρ]αίοπε ὁ" ὀψοφαγίαν τορτθμθηβιβ 4υϊᾷ 

τοβροπάοτγιε ΥΠῚ, 8343 ο. νοϊ]πρίαξοπι δαπηάιιθ ππίὰβ ΡΓδθβο μεσ 
το ροσῚβ ἤποπὶ 6556 βίαι Βοπόσιιι ΧΙ, 544 ἃ, ". ἀρᾷ )10- 
πγβίαπι ϑγγασυβίιμη ἱπάϊρηθ 56 ΒῈ Ιπάθ ἐγαοίαστι ὅθήτι0 Δπΐπιο 
ῬΆΒ5Ὲ5 τι ἀθέυσ ἃν Ἀπείρμοπές ΧΗ, δὅ44 Ρ.- ἀ. εἰ νἱξαυρογαξιγ ἃ 
ΡΙαέοπς ΧΙ. 507 Ρ. Τιαἰάοπι πιοτοίσίοομι ρά]απὰ Παρυϊέ 1014. ᾿. 
ΧΠῚ. 588 ε. ὅ99. Βάβογα 56 δὰμπι Φισοθαΐ, ποὸπ ἃ} 111 παθεσὶ 
ΧΗ. δὅ44 ἀ. Αερίπαο πἰρ!ασίπντπι τηοταΐα8 οδὲ νο]αρέδεϊβ οαιι5βᾶ. 
586 06 Τϑργ ἤ 505 οὐ δἀπηοηϊί5 ἃ δοοταίς 1014, ἔεβέϊνα στ ἀθέυτ 
ἃ} ΑἸοχίάς οοιηΐοο ἱθ14. 6. ἔ, {πὶ ἃν Ατιβέιρρι ρῥ᾽δο εἰ. ἀροσταπε 
5061 ουδάιιπε εὐ ὑτοίοσνι ΧΙΠ, ὅθ 4. Ατὶβέρρι οὐππ Πϊορεπς 
ἀϊδβρυξαέῖο 4ς [μα]46 ΧἼΠῚ, ὅ88 ε. ἢ. 

Ατιβίο Ομῖπ5. Ζοπομὶβ ἀἰβοῖραι5. ἁἀυϊαξιν Ῥόγβαθο ΡΒ ΙΟΒΟΡΠΟ, 
Απεροηὶ ἐαιη τ ατὶ ΥἹ. 251 ὁ. ἀϊδεῖρυ!ιβ Εἰγαξοβέμοποβ ἄ6 60 
σοπαπογιξυτ φορά δα γνοϊιρίαΐεπι ἀεο!παγοτγὶξ ΚΠ. 281 ο. ἀ. 

Ατίβέο οοάιι5 ΙΧ, 379 6. 
Ατὶβέο μἰβέγίο ἰπ ΑἸοχαμότὶ Μ. παρε οοπιοοάϊα5 ερίε ΧΗ. 539 ἃ. 
Αὐίβέοοϊοα ππιογοέτιχ Χ ϊ. 592 6, (ἰαβιὶὶ ΕἸοὶ ππαποϊρίαπι 598 ἔ, 
Αὐϊβίοοιοβ οἰπατοθάν5. ἃν Απέϊσοπο ὐπαΐα ἀπιαίαβ ΧΙ], 608 ε. 
Αὐϊβέοογαΐεβ. Το θάμι5. εἰπατοοάυα ἈΠ. ὅ38 “ἰ 
Αὐιβιοουι ἐπι5 ἐταροράιβ ἱπ Α]οχαπάτι Μι παροιὶα ἐταρσοοάϊαβ. ορὶξ 

ΧΙΙ 538... .539.α; 
Αὐιβέοάοπηιβ. 4πππὶ ΟΥὙΑ ΓΙ ἢτι5. [ΟΥ Οβι5. Δ Ο] οβοθπέμ 5. 4} ἴρ50 

ΔΙΠΔΕΙΒ.. ΡΓῸ ράΐἰγία 56 ἀδγονυ ββοξ, ἰρ56 δέϊδμι 5βροηΐε νυἱΐζαπι Πηϊὶξ 

ΧΗ, 002 4. 
Αὐϊβεοσι οι εὐ Ηογηοάϊι5 ἐγταπηϊοϊ ας 56 0115. σατιλὶη θι5. ο616- 

Ῥτγαηπίυν ΧΥ͂, 69 ἃ. ". 
Αὐϊβέον 0. ἸΠΘΠΒΑΤΙΠ5. [ἢ ΟἸΠΪΠ5 ΔΘ ΤῈ οσαὰξ Λοβομίπο ΧΠῚ, 611 Γ. 
Αὐϊβέοιπδοιιβ. Ατσρίγογαπι ἐγτάππι Υ]. 24θ ο. 
Αὐὶβέοπίοιιβ Ατρίνιιβ. 4] (οτογτὰς Παβίξανιε Αὐ ΠΟ ΟΝ δοξαΐξο, 

5588. οἱτπαγὰ οάΠοΓα ρσίπηι5 ἰπδεϊς ΧΊΥ͂, 637. ἢ. 
Ατσἰβέοηϊοιιβ οἰἐπαγοθάτι5 αΐα5. οοπιροίαίον ῬΆΠΙρρΡὶ τορὶς Χ, 43 "". 
Αὐιβέομ οβ ἈΈμο ἴδῃ βὶ5 ἀϊνοβ ᾿Ιορο5. ἐᾺΠῈ οαπὶ [15 {ππὶ δ οομπιρε- 

βοοπεέαπι υἰβεϊβθυθειι ἀναγ είαια Ὑ], 996 ἃ. ". 
Ατσὶβεοη στι5 Οἀγ γβέίαβ. ΑἸοχαπάτι δίασηϊ συσῳ αιἱριστὴς . ἃν Α(μ6- 
ΘΠ 515. οἰν ἰζαξό οδἐ βέλέιια ἀοπαίι5 1. 19 ἃ. 

“Πριστόνικος νὶἱοίονϊα Χ, 457 ν". 
Ατὶβέοηγμανβ ΑΕ θη θηβἰ5. ΡΒ! οἰ παν δέα. ἴῃ ἡπρεϊ5 ΑἸοχαπάτι 

Μ. οἰεέμασγαμι Ραϊδανῖς ΧΗ. 538 ἃ. στρ μῖρ ποτ οοπδιονογαῖ 

Χ. 452 ἔ, ἀϊοία οἱϊτι5 ῥΙομα ογτοηξ γουθούαι ῥταοίοχεαίογαμι Χ.. 
408 ἃ. 
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Ατὐιβέορμαπος Βγζαπεῖιι5 ρταπιπηδέϊοι5 τοσοηδιῖξ ΟΧΧΧΥ͂, πιογοίτιοοβ 
ΑΘιοηΐοηβος ΧἼΙ. δ89 ἃ. 

Ασιβέορ δηο5 οομμΐοιιβ ΘΡΥ 15 8185 ἔα} α5 δουιρϑῖε Χ, 499 ἃ. Ατὶ- 
Βἴορ απ ο5 1 ΡΙαΐοπῖς ϑγπιροϑῖο Υ΄. 187 ". 199 ν. ; 

Αὐϊβέορμοη ογαΐου ἰορο ἰαία αὉ 4ἰ Πποὴ οχ Αἰέϊοα οἶγο παξιι5 οβϑεξ 
ποίϊιι5. Βα) ογοξι διὰ ἰοσο οαρίι5 ΧΗΉΠ!, ὅ77 Ν. ο. 

Ατιβεοίεϊος. ΒΙΡ] ο Πθσαπὶ εἶτ οοπβεσνανε Νοίοιιβ, ἃ 4110 δπιϊέ 
Ῥεοϊεπιδοιια ΡΒ Δ οΙρ ἢ 1. 3. ἃ. δ11ὰ ρᾶτβ οἰυβάοια. Ὁ: οί σᾶς, 
Αροοοπα Τ εἷο νοπάϊία οδὲ Υ, 214 ς. ς0}}. 1. 8 ἃ. 

Ἐρίουταπι 5ὶ δυάίπιιβ, Ασίβέοίο! εβ αθϑιιπιέο ραΐγ πιοτὸ ρῥτί- 
χατπὶ ΝΠ Πἰ|Δ6 56 ἐγαάιἀϊ: ἀοίη αὐ νοπάδηάα χηραϊοαπιοπέα 56 
οοπία!ε ; αὐ οχέγοπιιπι Ῥ]αΐοηΐβ δι ἱέου. ΡΒ] Οβορ δα ορογᾶπι 
ἄατε οοορὶε ὙΠ]. 8354. ἃ. ορβοπίογυμπι ᾿ὰτοοπθὴὶ [αΐϊθδο αἷὲ ΤΙ- 
πιδοὰβ ὙΠ|. 352 ο. 

ΑΒ ΑΙοχαπόγο οοεϊπρσοηΐα ἰα]οπέα δοοορίββο ἔθγευ ΡΤῸ οοπρο- 
περα Απἰπαϊίαμι Ηβέοτία ΙΧ. 3983. ὁ. ρυϊογιιάτηὶ ῬΒαβο ᾿έπο 
ἀϊποῖρα! βασοιθυῖϊς Χ  Π. 566 6. οχ ἨογρυΠάς τπογοῖγιοο ἢ] απὶ 
Νιοοιιδοδαπι σοηθε ΧΉΙ. ὅ89 6. πηρὶοξαεϊβ. ἀσοιιδαξαβ εϑὲ οὉ 
Ρᾶδαποιι ἴῃ ἤοτγμιοαα ΧἈΥ͂, 690 ἃ. ". 

Ατιβέοχοπα. γἱάς Ῥοξέα, 
Ατιβέοχοπιβ, ΟΥΤοπαΐοιβ Ὁ ΒΕ] ΟΒΟΡ 5. ἱπιπηαηὶ Ταχαγίας ἱπάπ! θη β, 

Ιαοέιιοαβ. τπι]50 τὶσαραΐ 1, 7 6. ἃ} δοάθιιν ποιῆοπ ἱπνθηΐξ μογηὰ 
οογίο χποο ματαία 101. 

Ατ βίοχϑηιϊβ πιιβίοαα νοΐοτὶβ βειάϊοϑις ΧΙΥ͂. 639 ". 
Ατιβέυ οὐ Τποιηίβοα, ὔΟὐυρτῖϊ {τγαίτοσ. ἃὉ Απεέίοεμο Ἐρίρβαπε 

ἁπιαίϊ . ΤΟΡ ἢ} 1115 δαὐπτηϊδίσαπε Ν, 438 ἀ 

Ατιεῖα ἤοι5 ΠΙ. 71 «. γιάς Ομαγιεῖα, 
Δτυιαβία. νίπαθι ᾿. 32 ἴ. 
ΑΥπο. Βοιωτῶν τῶν τὴν “ρναίαν κατοικησάντων ΥἹ. 5648. Ὁ. 

ΗΙ 56 ΤΊοσβα! β ἴῃ βογυταΐοπι τα Ἰ ἀοσιηξ σογεϊβ βὰ} οοπάϊεϊοηϊ- 
Βιι5 1014. ». Πάρον ἔπη δίοποβίας υοοαξὶ βιιμέ. ἄἀοϊπάς γὙογῸ 
Ῥεμποβίαο ἱρά, 

Ατρδηῖιβ. γ146 ΑοΥπιβ. 
Ατοοΐοπ. μ]ιίαϊα ΧΙ, 788 ἃ. 
Ατοπιδξα ργοροιμδεϊ 50] τα πΐβοουῖ ΠΠ, οαρ. 7. 

Ατομιαία [πάϊοα οὐ Αταθῖοα,, {ππ15.. ΠΙΥΤΤ ἃ. ΟΤΟΟΘΙΒ.. οαδία, 
Οἰ ΠΟΙ ΠῚ. ἰΓὶβ. σοί, Υ. 90] ἃ. 

Αὐτίαπιιβ σ Γαι πιδ 115. ἀεἱμποβορ βία Π|. 118 ἃ. 
Ατσγοραπεία. πια]έιπι γα]οῖ τὴ ἀτίο {πα ἘΠ ες ΧΩ οὰρ. 20. 
Αχράδεμ. Ῥαχεπόγιπι τοχ, δοϊθιοιπι οαρὶς δὲ τορίς ἐγαοίας ΤΥ. 

4 53 “δἱ 
Αὐβαᾶθος Απεϊοοϊιπι νἱποὶς ΒΟΙ αὶ ἰρδὶ ἰηξοτοπίοπι Χ, 439 ἀ. ε. 

Οοπῇ, Απεοομις δι οἔο5. 
Αὐβιποῦ, Πωγβιπιδοιὶ ἀχοῦ, οἷν ογουγιι σοιιίξαπι ἰγγῖβα ΧΊΥ., 610 ας. 
Ατϑίποῦ, βοτοῦ οἵ χοῦν Ῥεοϊοιιαοὶ ΡΠ Πα δ ρ νῖ : 4185 παρεϊαβ ἀσοσθα 

Ρογβίσιηχιε δοίαος ΧΙ. 621 ἃ. ἴῃ βίαξυϊβ πρίειν Αγβιποῦ 
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ταᾶῃι ἕθποπα τηγίυπη ΧΙ. 497 6. οαάοιι ἡ οπι5 Ζερηγτῖεἰς ὙΠ. 
318 Ὁ. ΧΙ. 497 ἀ. 6. ἀπριοπίοτιμη βαιά ἰοβα ἔπι, ἀπάθ ΠΟΠῸΚ 
ΑἸοχαμάτιπο ππριοπίο ΧΥ͂, 689 ἃ. 

Ατβίποῦ Εταίοβίμοηϊβ βοτιρέιμα ὙΠ. 270 Ρ". 
Αὐβιποῦ, ορριάππι Αδίο!ας Χ. 424 ο. 
Αγέαρα. τηθηϑατας σοπὰβ ΧΙ. δ50 ἢ. 
Ασέαθαχὶ εὲ δίεμέουἰβ ἀχοότος οἰ ππδοϊάαβ 6 ΟὙρτὸ δγοοθβιπέ ΥἹ, 

250 ἀ. 'ἱπ Μαοροάοπίαμι ρῥτοῦιριαπε 1014. 6. : 

Αγέλχουχος Τιπιασογαπι ψ6] Επέϊπισπι Οτοΐθηβοπι ΠΟ ποτίθι5 εὐ 4ο- 
Πΐ5 σαπι!αὲ [{. 48 4 - ἢ οαριε ΤΉγπ., ταρσοπὶ Ῥαρμ]αροπίας ᾿Υ͂, 
144 . Ατίαχεσχιὶ σατιιβ Ζθ6Π0 βαϊέαῖου 1. 1] ο. 

Αγξοπιίδια, ξεβέαμι . 410 πι]ῖι5. Ρἰβοῖβ ἴῃ Ρομπρὰ οἰτοιμποτέυν Ὑ1]. 
920 ο. Οομῇ. Ατίεπιϊεῖδ. 

᾿πρτεμίσιον. Ὀϊαπαθ ἱπιᾶρσο ἐγίσορβ ΕΥ̓, 168 6. 
Ασεομιϊβίαια. Ῥτοπιοπίοσιαπι. μὰ τοὺς ἐν ᾿“2ρτεμισίῳ χινδυνεύ- 

σαντας ἸΧ. 380 4. 

Ατεοπιϊεῖα., πιαχίπητιπι ἔεβέαπι Ογυθηῖβ ΧΠΙ. ὅ49 {, Οοπῇ, Αγξοχηϊ βία. 
Ατίοιποι ὅ περιφύρητος ΧΙ]. οαρ. 46. 
Ατιοϊασδητηι. Ρμαπὶβ βροοῖοβ ΠῚ. 1193 ἀ. 
Ατιορεϊοῖιι5 ραηὶ ΠῚ. 14.3 ἃ. 
Ατέιβ. τοχ δίδαεβαρίοσαμπι ἰῃ Αρυϊα ΠΠ. 108 ἢ. 109 ἃ. 
Ατέγρβιβ., βίας ορρίάμπμι 1. 30 ἃ. 
Ατέγβιϊαια.. υἱσῖ!]α ποπιοπ ἃριά Πε]ῖο5 ΠΥ, 173 ἃ, 
Ατεγβιέγαριβ., γἰσ]6 ποιηθη ἀρια 1) εἸΐοΣ ἐδ 14. 
Ασμὶ ἀτοηΐὰ ἃ ΠΟΠΠ.ΠΠ15 γοοαΐυν ἀταοοπέϊιπι ΓΧ. 371 ἀ, 
ΑσυΡά δ. ΡΟΟΙΠ σοηῖς ΧΙ. 789 ἔ. 

Αὐγοαπμάοπβοβ, ωγοίαθ. ῬΟρ 5. ρατέθι5. ΜΙ ΠΙγΙἀδεῖβ. 56. δάϊαπ- 
συαπὶ ΧΙ]. 527 . 538 ἃ. 

Ατγβέαβ Ατοὰβ ἴπ οοηνίνίο ἀρ ϑοιέθοη Κ΄. 101 ". 
Ασυβέίομοβ. ΡΟΟᾺΪ σοπι5. ΧΙ. 759 ἢ 
Αὐυβεῖ5. σπξεισηίαμι 1014. 
Αὐγϑεῖβ ποιοπ ορρίάϊ ἰοπίας ΧΙ, 784 ἃ. 
Αγγίδοπα, ἀρύταινα . παιβέτιμι ΧΙ. 49 Ρ. 
Αβοαϊοσοι ἔγαοίιβ οαοί [1]. 70 «. 
Αβοαίοη, ορρίάυπι ϑγτίαα. ἢ περὶ Τσχκάλωνα λίμνη ΝΠΙ. 840 

᾿Αβοδϊοηΐαο ἤοὶ ΠΠ. 78 ἃ. 
Αϑοδϊοηΐίοη. οορᾶθ βρεθοῖοβ ἰ[. 08 6. 
Αϑομοάοσγιι : 5ἷς Ξοα!5. νοοδίαν ρὸν ΓΧ, 402 ". 
Αβοϊορίαεα. ΡἈΠΟΒΟΡ αι. οαπὶ δίοποάοιπο ποοέι ἴπ Ρἰβέσι πο πθοἴαμα 

ἀρεραξ, τξ οἱ οαβδὲ {πῸ ἈΠ οσορ ας ἐπέρνα τι ΟΡ γαπα ἄατο Ρυ5- 

βεύ ἵν΄. 108 ἃ. Ρ. 
Αβογαὰ, Βοοοείας ορρίαπι νοὶ υἱοιβ: ἡσχοαίων “Ελιχωνὶς χώμη, 

{πο Παρίξαξιμι οοποοοδὶς ἐοκϊοάυβ. ΧΙ. 597 4. τὰ παρ᾽ 

᾿ἠσχραίων τεῦτλα 1. 4 ἃ. 
ἌβοΠ 5 ρίβοῖς ὙΠ. οαρ. 99. 
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Ἀβία. βίας γοσπιμῃ Το αυϊΈ ΜΠΔας ΧΥ͂, 683 Ρ. 
Αβίσπι οτίρμὶ Χ, 448 4. αδίσιιοβ οἷς 1,81 Ἡδγιϊοπθηβὶβ Χ. 

4050 ε. 
Αβίμηβ ἀ΄ιυδηιὶ ρογέαα ΕροιΒ γοοδίιῦ ἃ ϑίιηοηϊάς Χ, 450 ε«. - 

ΑΠ7 «. οὐυττι ἀδίηἷβ Τὰποίο ἃ 4 ααημο οομπιϊπϑαξι ἱνὶς ΑἸοχαη- 
ἄεν Χ. 434. 

Αϑορῖα., ἀπείψανμι πόποι δἰογοηίας ΧΙ, 49] 6. 
Αϑβορίομιβ., ἃ" ΕἸραπιϊπομάα διμδέι5. δα ]μοούταπι ΤΟΥ ΟΣ μιρπα- 

νι ΧΗ. 600 ἃ. 
Ἀξοροάοτυ5. ΡΠ αβίαβ. οαπὶ ἐἰθίοοη. ΔἸ ψπα πο ἱπρθπεὶ ἀρρ διβιι ἃ 

γψα]ρο δβδοέ δ υάλίιβ. Οροτέεξ,, ἰηααϊέ, πιασπῖαὶ Δοο 1558 πὰς 
Ιὰὶ ΧΙΥ, 6931 Γ΄ 

Αβοὶὶ [Ρ. 160 ἀ. 6. οαρ. 60 εἰ 5644. 
Αβραγαριιβ {Π, οαρ. 692. ἀδραταρὶ ἴπ Οποέα]α Τιθγας ἀά αἰεϊεαί- 

ποι 20. οὐ ιζοτιι ἀββυσριης ΠΠ{ Θῷ 6. ἀβραγαρσιιβ Ὀγαββίοαθ 
ΠΟΘ . 

Αβραβία ΜιΙοβῖα . 919 4. Τσπασίαν τὴν ἐχ ΠΊεγάρων ἑταίραν 
γοοαΐ. Ηογαοὶ τ 65. Ῥοπίϊοι. ΧΕ, 83 4. πιο πεῖ ἔοτγπιο- 
βάσιν πμ]Π Ἔτι ἴῃ (ἀταθοῖαπι ἱπνοχῖς ΧἼΠ|. 509 ἢ. ἀπιδίῃγ ἃ 
Ῥεγίοῖς ΧἼ], 539 ο. ἀ, ἃν δοάδπι μι] σα ἀοἴοπάϊειν, οαπὶ ἱπιρῖο- 
ἐδλε5 οβδεί δοοιβαία ΧΗ, 89 6. 0)» δαπὶ Ὄχοτγέιμῃ δὲ ΒΟΉ 
Ῥεϊοροπποβίδοιπι ΧἼΙΠ, 570 ἃ. ἴῃ οἰοφιοπέϊας. ρταθοθρεῖβ πιᾶ- 
σἰβέτα δοογαῦβ Υ,. 2319. "». Αβραβίαθ νϑυβίοα! ἴῃ δοογαίθηι οοπι- 
ῬΟΒΙΕ 1014. ὁ το. οἷπβ ἁοσα οἀρέμ ἔῖ586. οοταΐοιη. ποέ 

Ηοτιβοδίαπαχ ΧἼΊΠ. 599 ἃ. ν. Αβραβίᾳ δοογδέῖοα ΧΕΙ. 5609 “, 
εομἵ, ΧΗΙ. 89 ἃ. 

᾿Αβραβία ΜΠοβῖα ἰμπῖου ΧΙ. ὅ89 4, Ογτὶ ἰαπίουὶθ ΦΟπουΡ πὰ 
ΧΗΙ. δὃ70 ἃ. 

Αβραβία Ῥῃοοαθοηβὶβ... οαϊ Ρααβ ποθὴ ἔπογας ΜΠ]. εἰπδάοιῃ Ογτὶ 
οοπουθίπα ΧΑ. 576 ἀ. 

᾿Ἀϑραβῖα ἀϊλ]ορῖιβ Αοβομῖ πὶ δοογαξοῖ, γἱάς πᾷ, βουῖρέ, 
ΔΛεροάϊ, φοπομυ]ογιμι οοπι5 {{Π, 8 ὅ 6.Ψ 
Αβροηῃέϊα ([) τορὶο φυδοίαπι δῖνο βᾶγβ σθὶβ ΑἸοχαπάγίας ΤΥ], 

174 «. 
Ἀβρ)ιοάο!αβ ἢ. 8. ἃ. 
Λεριάθ Νιοαπέον ἰοχέαιραν νοοανὶε ΠΠ, 99 ". 
Αϑριγαζίοηοθπι βῖνα Ἀβρογιμι πρίσιεαν αταθοὶ οἱέπι ποία ΗΕ βρης 

γογαπέ: ἱπάς Βοιηδηΐ οπιηὶ 5 ἀβρίγαξὶβ ποπιίηΐθι5 Ἡ ὑγῶθρο- 
παηΐ ΙΧ, 398 ἃ. ". 

Αββαΐα πιαρὶβ ὁσία δὲ τι ἄα βαπὲ αᾶπι εἶχα ΧΙΥ͂, 6 δ0 ".Ψ 
Βὲ ἀς δββὶβ ὀασ θὰ. οὰρ. 7 2. 

Αββοηΐαξιο οἵ Αββοηξαΐξογοβ γ146 Αἀυϊαΐῖο δὲ Αἀυϊαΐοτοβ. δββοπία- 
τόσα μα άπ πὶ σοπα5 Υ]. 939 ο, ἢ. 

Αββὰβ. δίγβίαο ορρίϊαηι. οἱ ᾿ἥσσιοι ΙΧ. 37 ΝΡ. 
Απδυσιὶθ ἢ τογῖς. βου ρἔσον. ορὶσταμηπια ἴῃ Αγ μα ρΡ ΠῚ πϑπππιθηξο 

ΧΙ. ὅ30 "ν. 9011]. 520 ἢ. 
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Αβίδοιιβ. γρἰβοίβ πιλτίπιβ ΠῚ. 104 Γ. 105 4. ἱποοπίος δβίδοϊ 
ΑἸοχαμάσίας [. 7 ". 

Ἀρέοτ. ἢο5 σοτοπατβ ΧΥ͂, 684 ἀ. 
Αβίοτία. Ηργοι]5 ῬΠΗΘοπίοῖβ πιαίεν ΓΧ. 392 ἀ. 
Αβέδεγορδθιβ 1. 2 ἃ. 
ἈΑβίγτα. πιοσοίτιχ Αἰέοα ΧΗΙ. ὅ83 ε. 
Αβέγαρο5. ὕγτιαι ἰᾶπὶ ἀοπιμι ῥτοξεοίαπι ἔγιιδέτα οομδέπ τέσ μετα 

ΧΕΡ. 6038 ἀ. ε. 
Αβέγαπαχ ἃ ἀταθοὶβ ἄς ἐυστὶ ρῥτδθοϊριἐδέι5 ΠῚ. 66 ἃ. 
Ἀξίγογθοπ, βαπδίιβ ἃ δίεπεοταία ᾿πθϊο0. δαμάσιι ἄεῖπ οομϊέα- 

Ραΐαν ΑροΙΠ πὶ οὐϊέα 1πδέχιοέξι5. ὙΠ]. 289 ο.ὕ 
᾿Αβεγάαπιαβ ραπογαίί δία. ἤοπὶὸ δὲ ψογαοίββίμιι δὲ ΤΟ 5 ἸΒΒΙ ΠῚ 5 

Χ, 418 α-ο. 
᾿Απβέγάδιία, ῬΠοΥθαπέϊβ ΠΠ’α. ππαΐον ορτοὶ Χ, 412 ἃ. 
Αβέγραϊαοα, τππὰ ε ὑγοϊδάϊθι5. ΙΘροτὶ απ ἀθαπάλπβ ΓΧ. 400 ἀ. 
Αβέγρ 5. ἀγοθοπ Αἰμοπίοηβῖβ Υ. 218 6. 
Αἴαργτιΐεβ μαπὶβ {ΠΠ{Ὁὀ:109 6. 
Αἴατπᾶ. Ηογπιοὰβ “ταρνέως ἔντροφος ΧΥ͂. 696 4. 
Αἰογρδίῖβ. ϑγτότγιιπι τοσίπα.. οοἰδθαΐαν αὐ ἄδα. οἴϊεγο θαπέθναθ εἴ 

Ρίβοαβ οἵπὶ ψγουὶ ὑπ ἁυτεὶ αἀτροπέείψαο ΥΠῚ. 346 4. ε. σἱάϊ- 
οὐ] ᾿πέογργείαξίο ποι πὶβ Αἰογραξὶβ ἀπσέοσε ἀπεϊραίγο βίοϊοο 
1014. ο. ἃ. Αἰογρδειάϊς. ΠΙὰ5. ΓοΒέμ γ5 οὐχ πιαΐτε ἴῃ ἰδοὰ ΠΠΟΓΒῸ 
ἃ Μορϑβο ἰΡ1ἀ. 6. 

Αἰμαπιᾶποα οὐ ΟΥ]οταπῖθιιβ μΒαρ᾽ξαπέ Ηδγδοίθαπι Τ σα πἰαπι ΧΙ. 
ΑΘ2 ἃ. αρυά 605 ἀγαμιΐοοβ οδἕ ἃγαχὶβ δ.πὲ ΠΟΠλΪΠὰ ΡᾶΠ 68 {105- 
ἄδλπι 5ἰσηϊποδλάα {ΠΠ{..114. }.ὕ 

ΑἸμαμιδηεῖ5 ἀουλιβ ον οσβα δέ ον Ἔ πουϊβίο, Ηγρβεὶ ἈΠ απὶ Χ ΤΠ. 604. 
Αἰμεπᾶθ αἀσθίπη. ομμπθῆ 4ὰὰ5. 501 {ΠΠπϑέγαξ. Βρ!ο παι ϊβϑίιηα Ἱ. 

20 ν. Ἑλλάδος μουσεῖον, “Ελλάδος ἔρεισμα, “Ελλάδος Ἔλ- 
λὰς, ἑστία χαὶ πρυτανεῖον τῶν Ἑλλήνων. Ψ. 187 ἀ. ΥἹ. 
254 ". μεμα οδὲ δάυϊαίοτιμ, σγαββαίοτιπι. ΒΥΘΟΡ παπέαχιμι 
ΥἹΙ. 254 }». Αἰμοπὶβ οπιηΐα νεποῖηέ ΧΙΥ͂, 640 ν". ε. 

Αὐβδπδο, ἡ τὸ χαλὸν Π]αραϑῶνι καταστήσασα τρόπαιον, 
οε πὶ ναβοσπν ἰηγνοπίσιχ ᾿- 28 ὁ. Αἰμθηΐϊβ ἀστὰ ἁᾳυδ ]. 
33 ο. ᾿1θἰάσπι ρα] οΥτίμαιι ραπῖ5 ΠΠ. 109 ἀ. 112 ν. ο. Κ΄. 
134 4. ρ]αοοπίαπι Αἰμοηῖὶβ ματαίαν απ Ατσομοβέγασαβ ΠῚ], 
101 ἀ. πιὸ] Ατεΐομι 114. 6. ρογρθέαο {θὲ ρταοβίο δὲ οἵμπο σὸς 
Ὡπ5. δαξπι πα} πὶ ἔγαοέιαιυ ΧΙ. Θὅ8 ἔ, ποοίμαθ. πΑΒΟΙ ΠΕΩΓ 
Αἰποηῖϊβ ΧΙ. θδὅ ΡΝ. οἱϊπι οὶ ἀοἴδοϊββοε μοοιάσμι σοΠῈ5. 
Ἰερο γοίϊξυπι οὐταΐξ πὸ 4υἱ5 ἱπέοηϑα ρὴο γοδοογοέιν [. 9 ο. ἀ. 

Τοία πσ]ν5. ἔχοι τα. ἢΠΠπιβέγαξα ἴθ ποπόγοιν Δηέοηῖὶ ΕΚ. 148 ο. 
Οοπῇ, Αὐποηίοηβοβ εἰ Αἐέϊοα, 

Δεποπδοιιβ Εἰ γθε τ θηβὶβ ἀββοπίαίου δὲ μὰ ἰ ἰδίου ΘΙΒΥΡΩΣ ΡΠ ατβα 
0... 

Αὐμοπδοιι Ναπογαξίέα 1. 1 ἃ. 
Αἐποπίθμβο8. (οοπῇ. Αεϊοπας δὲ Αειΐοα.) ὅὲϊ ΜΚεχροπιδῶν κύροι, 
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δυγὰς οαρίαπε οἵ Βρ6 νεβοιπέιν ΠΠ{. 47 ο. οἱ Π]αραϑωνομάχαι 
Υ]. 253 ἢ. ιοβουτὶβ ἴπ ΡΥγίαποο 4ὰ]6 ρταπάϊιμη ἀρροπᾶπε 
ἵν. 1578. 

Αὐπδηϊθηϑοα ἱπ ΘΟΉΥν 5 ἈΡΡΟΥΣ βαϊέατε ἀπιαπὲ ΕΥ̓. 134 ἃ. 
Βασο]ῖοοβ. οὐ οἰγοα!αγ 5 Ομοτοβ. ργαοίοσιιμε ἔΥ, 181 ο. ϑεϊοιιοῦ 

οὐ Ἰ)οιμδίγιο ἴΐα ἐπγρ ον ἀϑβοηζαεὶ βιιηξ, ἀξ ΟΝ ΠΟῸ ἰρ515, 
Βε4 οὲ βοουξϊβ. οἱ δἀυ]αίουιθιβ 1) Ομ θΈγι ἐομιρ]α οτίσοτοπὲ ΥἹ, 
οἂρ. Θ2 5ᾳ. ΛΕιθηΐθηβοα μοιμπτ ἱποο]οπέοβ Υ]. 904 

[εχ Αεμεπιθηβίαπι 4τπ|ὰ βοῦν ἄὸ ΠΠδέα Ὁ ποτὸ ἰπϊατία ἄα- 
Βαΐυν δοίο Υἱ. 207 ἃ. Αἰποπίθηβίν τ ον παν δὲ ΒΕ σι τὸς 
σοηβιι5 ἃ Ἰειιοίσῖο ῬΒΆΪΟΓΟΟ ἰπβεϊειξι5 Υ]. 272 6. 40 τὸ- 
Ρογε βαμ. οἶγοβ Αἰείσαηι ἱποο]οπέος 21000. βεῦνὶ 14000ῦῶ 
ἰθ1ἃ.. ΒΟΓΥΟσπ ἸΒΕΟΤ ΠῚ ΠΙΔΙΟΓ ΡΌΥΒ ἴῃ πθέλ }Π15 Ορτ5. ἔασίονας 
ΥΠ. 272 ε«. 41 τεβο τ πέοβ. αἸαπαμἄο ἀσοθῖὶ απ! οοοπρατιπέ 
Λεεϊοαιη πιο ἄϊπ ἱπξοβέασιιηε 1014. 6. {. 

ΔΕ ΘμἸ ΟΠ 5. [2611 βοτὰ ἔοι ΠΕ 15. δαξασιπι ἐπι ρου πὶ πλὰ- 
τὶ γΡοτγίθηξο 5ἰρηπηοδξιν Ὑ1Π|.. 331 ἢ. πιατῖβ ἱπιρεγῖο ροεϊεὶ 
δοίίομο5. οἵ Οαϊιδϑαβ [ΟΥΘΠ 565. ᾿Π5] σία πὶ ἀγΡθὴλ ΘΥΟαΓ 
ΙΧ, 407 Ρ". ε. 
Θὸ ἀϊος πυποῖι δοσορίαθ ἵπ δ᾽ οἶα οα]αταϊξα 5 Αἰμοπαϑ 

Ῥου]αΐιβ οδὲ, ἨΠ ἐατθαυ 56. ραβδὶ διιηὲ Α(Πομΐθηδο5. ἔἴοσο- 
πο ηθ Τ᾿ παδίαμι ἴῃ ἐποαίτο (ἰἱραπέοιηα ματι βαδπὶ ἀθοϊαπιδη- 
ἔομι δυάϊοπέος ΓΧ, 407 ἃ. ". 

Ῥαάγυιι οἱἑπι οἄορθαπέ Δπιοπίοηβος Χ. 417 ςἶ ΤΥ. 139 ὁ. 
137 4. 5εἀ ΟΠαγθεῖς ἀοίαξο Πινοπο5. ΟΕ. 56 η05 [πχυτία μογ [εἶ 
ΧΙ. 5393 ς. ἀ. Λεποπίθηβίται οἷν ξαΐοι., φιολα Ἰαχὰΐϊ ἱπαἀαϊκὶέ, 
ΠΟΥ Ἰβϑι μη ἔπιῖδδε. αἱὲέ Πογδοϊάθς. Ῥοπίϊοι5. ΧΗ. 5195 Νν. ο. 
ὁ" οἰνίαπι ᾿ην ἀϊαπι οἰαν βδίμιὶ ααΐαιιθ Α(Βομΐθηθ65. οχέτα Ρᾶς- 
γῖαπὶ ἄσσογο ργαοία]οσιπε ΧΠἼΠ. 589 ". 

Αεμβοπτοπβίθν. οαπὶ Βοροέϊς οοῃ γον ουβία ἄθ ἄρτὸ ατιοπὶ δ ϊ- 
ἀἂπ νοοσαπὲ ΧΙΥ͂. 651 ἢ. 652 α. 

ΔΕοηἰομβῖθι5. βααδῖς δ ΟΠ 518. ΔΘΉ ΘΒ. πὸ ΔΘ Π6Ὸ ΠθμῸ τιξο- 
τοηῖν ΧΥ. 669 4. 

Λειοιίοη ({υἱ ἃ1}} 1115. Αὐ᾿βέίουι που μα 7) οΧχ βουγαο. δὲ ρΠ110- 
ΒΟΡμαβίσο ἐγγαθηῖα ΑἸΠοπἰοηβίι. ἡ. οαρ. 48 - 8. οΥἵπς. πο- 
μλϊπἰβ δὲ Ῥσίιπα οοπάϊεῖο Υ. 211 6. Ἰοραίιβ ἃν ΑἙΠοΝ ΟΠ β θα 5 
πα τεϊεασ δὰ ΜΠ γι ἀαέθι 9192. ἃ. ππᾶσηο εἴπ ἕαδε. ΑΥΠΘ μὰ Ὁ 
τοῦύϊε 212 }". νόῦῦβὰ ἔδοϊε ἃ ροραμαπι 9212 ἢ. ΑἙο θη βο5 δἷ- 
γοΥβιι5 Ποιηᾶπ5 οοποϊίας 918 6. Ργαθίου ογτοαΐγ Λεοπίθη- 
βίαι 213. 6. {ντὰπηϊάοπι οοοιραξ οἵ ἴῃ ορίϊηοα. φποβάιο οἷ- 
γίμι ἱπιπα ἰοῦ βαονίε 918 Εν ΑροΠΠἸοοποιι ἢ οἴθν πἰξεῖε 9 1.4 ἃ. 

Αεποιΐοη Δυοηϊοηκῖδ. μου ραϊοεϊοας. βοιοίαθ βοοίαίου, Ποιι5. δὲ 
Ραΐον αὐορέαξί νι ΔῈ οι ο δα {Π|π8. αὶ ἐνγαπητι5 ογαβὶε Αἐπο- 
πἰοηβίυπι γ΄. 211] ἀ- ἢ. 

Ααιοπίοι ἐγασοθ δ. ρυδοοορέου Ἰμοοπίοὶ Λυσίγὶ ἐγαροοῖϊ ΥἹΕ. 
843 ε. 
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ΑἸμομοο165 οαοϊαίον ΧΙ, 781 6. 789 ". 
Αἰμοποάοτιι Τ εἶπ οἰπατιδία ΧἼΉ,, 538 6. ἢ. 
Δεμεποάοτιιβ ἐταροθάιβ ἱπ πμαρε15 ΑΙεχαπάτὶ Μ, ἐγασοοάϊα8 ερὶὲ 

ΧΙ. 538 ἴ. 
Αἰὐπεγῖπα. ρἰβοίοαϊε ποιὰ ΚΠ, 300 ἢ. ποιηθῃ εἰθιοἶπαο Α(μ6- 

πἰοηβὶα ΚΠ. 329 ς. 
Αἴθαβ οθασποπιϊπαίι Ηΐρροπ ΧἼΠῚ. 610 ". Ἱποοάοτιις ΧΙΠ. 

611 ἃ. ". 
Αἰμ]οέα οπηηῖθιβ ΟΦ ΌΔΠ 15 το δέον ἔαοίαβ οχ οαρτίπας οατηΐβ 

ἐδ ΓΧ.- 402 ο. 4. δἰὐμ!οέαντπη ἀγέθμι ἱπατ] ὁπ ἀδοϊαταέ Εἰσὶ ρὶ- 
ἄε5 Χ. οἂρ. ὅ. ἀπέ δὰπι ΧοΠορμάπο5 1δ14. οᾶρ. 6. 

Αἴμοκ πποηβ. Ὀΐγοα δὰπὶ ροσὶς δχετγοϊίυβ Ῥογβάσιι [Χ, 394 6. 
Αὐδπΐοβ ἴῃ δτοϊιἰξεοέατα Κ΄. 908 Ρ". 
Αἰοββᾶ. ᾿αῦῖΐ χοῦ. Οὐυγὶ ἤΠϊα. τι πηαγ απ ἄοίοτο αὐιοία 58- 

Ὠδέυτ ἃ ἰϑεπιοοοάς τηράϊοο (τοίοπίαία ΧΠἼΠ. 522 Ρ". 

Δυυδοίυβ μοσρὰ 11. 71 ἃ. 
Αἰτὰχ γϑὶ Αἰταοία ορρίάππ ὙΠοββα αθ, Αραίμοοῖοβ Αἰτγαοίτβ 
1: ς: 

Αἰ εβειάαβ Μαπεϊπθηβὶβ Ποῖ Ππὸ Χ. 417 ἃ. 
Αἰτοιβ. ΕἾΝ. ΔασοῸ 5. ἀρητι5 4 ἔποτῖὲ Ὑ]. 931 τ: εἴ, 949 Εὶ 
ἈΑκζίαρεπ ανὶβ ΓΧ. οἂρ. 39. Ἰαιιἀαεϊπβίηνιβ. οἶδας ΧΙΥ. 659 6. 
Ατέαρίπιυβ {Ππἰρτὶ Αὐξαππα5) ὙΠοΡαπηβ Μαγάοηϊαπι ἕεπαϊ δοητὶ- 

γἱο οχοῖρίε ΓΚ. 148 ε. 

Λεία... μαΐγιβ ΟἸοοραίταθ, ὈΧΟΥΙΞ ῬμΠΙρΡῖ. τὴ ΟἸοοραέγας 
ὨῸΡΕΠ15 ἰπδυϊέαέ ΟἸγμραϊ εἰ Αἰοχαπάτο ἈΠ, 57 ἀ. 

Αἰαϊαβ ρυπιιβ. Ῥογσαπιΐ Ττὰχ ροβέ Ῥμιεοίαοστν ΧΎ. 697 ἀ. 

Εἰ ῬΥΔΘΟΘΡΙΟΥ οὐ ἀβϑθπίδίου ᾿ιγβιηδοθι5 Υἱ. 952. 6. Αείαὶὶ 
Ροτγέϊοιι Αἰμοηΐβ Κ΄. 2192 ἔ, 

Δειαηϊία μ]αοεπίαο βροοῖος ΧΙΥ. 647 ἢ. 
Αἰὐἰοα τορῖο (οοπῇ. Αἰμοπαθ δὲ Αὐβθηΐθη865) ομαπίθις τοι οχ- 

ΘΟ] ]οη5 ΠΠ. 43 ν. Αἰουμι πιο] ΠῚ. 8 ὅ ἃ. Αἰξίοα Ιᾶπὰ πη 0}]185-- 
δία Υ. 219 ἃ. 4:6 ἴῃ Αἰξΐοα παβοιιηέιτ απξ οοπἢἤοϊαηέιν 
ὀχί πα. ᾿ἰς ᾿υγποοθιβ ϑαμλΐι5 ΟρΡροπὶξ θὰ αὰς ἈΠΌΘΙ σορογίαπ- 
ἐὰν ΧΙΨ. 647 ἃ. 6584 ἃ. εξ 4110}. Αεεΐοαπν Ερίπιοπιἄοβ. ᾿ὰ- 
ἸΏΔ ΠΟ βδηριῖπο ὄχρίανις ΧἼΠΠ]. Θ02 ο. 

Αὐὔοα ρογάϊχ, δορποπιθὰ Ατἰβδέοπηθηΐβ. γε οἷ βοοηϊοῖν 
Ποτέ Αὐἀτίαηὶ ΠΠ. Ε1 ἃ. Αἰέΐοα σοθπα ἃ αίτοπα ρατοάο ἀ6- 
βοσρία [Υ. οἂρ. 13. 

Δεΐουβ Νοαρο!ϊέαπαβ. Ραράοέγι θα. ΓΟ] οι πλ ἰηνοπὶξ τὰ πδιιηὶ 
Ῥομροὶ! 1. 14, 

Ἀναγίζϊαθ ἰπβᾶπαο θχϑθ]α ἃ ΟΒΥγβῖρρο ᾿ποιποταία ΤΥ. 159 ἃ. ". 
Δυδαία. ΠΙγτῖα, ῬΆΠΙρΡΡῚ χοῦ, {πὰς οἱ Οὐπηδῖι {Πα Ροροτὶς 

ΧΙ... δῦ )ο. 
Αὐάϊξιβ. 1)6. αὐάϊέιι ἴῃ ἀπιογοπὶ ριι 6116 ΑΡγάσδπαο ἐπποϊιε ΑἸοῖ- 

υἱα4ε5 ΧΠΙῚ, 574 ες. 
ΑὙΜΕΝΑΚΙΒ, ΠΙ. 405 
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Λνεβ. Πς νὰν 8 ἀνίυπι δὲ ἀν οΟΌΪ τιπὶ σΌΠΟΥ τι ἀρ Π. οΔΡ. 
608-71. ΙΧ. εἀρ. 1. 39 - ὅ2. 

Ανϊαπὶ δαρίαπταπι ποταπέ μογοῦβ Ἡοπιοτὶοῖ 1, 18 ἃ. 2 ἀ. 6. 
ὭνοΒ. Ρἰυτίπιαθ ἃ γο06 ποπιοπ δΔοοοροτιπέ ΓΧ, 399 ἔ. ανίυπι 
ὉΠΙΠ6 σΘμι8. ΟἸΐπὶ Ποπιΐπο5 διΐῖδβε Πηρὶέ Βοεο ρβοείγια 398 6. ἔ.᾿ 
ανίαπι ἔοπιΐπὶβ ἸΟΠΡΊΟΥ νἰΐα ᾶπι ἡπατίθ5 389 ἃ. φαΐϊθυβ ἀνὶ- 
γ5 Ιαἕῖοῦ εβδέ Ἰΐπσιια, δα Βοιμΐπιπι νόσοι ἱπιϊίαμέατ. 391] ". 

Αυρεαβ. Ῥγθέϊαπι 8} 60 τεροίθῃηβ Ἠθγοι!οβ ἴπ νἱποιΐα σοῃ οὐδ 
Χ. 412 ἃ. Ἶ 

Αὐυρυβέαβ ἐπιρογαίοῦ ἀπιανὶξ ΡαΪπιυΐαβ ΝΊοοἶΔα5 ΧΙΨ. 652, ἃ, 
Αὐἱϊα Ηοπιοτο βομροῦ εδῇ Ἰοοιθ 50} ἄϊο Υ. 189 ". ε.. ὅ. δ ]ὰβ 

γαριπι ΘΟΪογο ΒΟΠΙΪΠΪ8 οδέ Ὑ6] δχβϑα] 8 γ6} ἐβαγι ἐπ 8. γ6] ψοῦ- 
Ῥεγοηὶβ Υ, 189 ε. 

Λυϊοοάιβ, αὐλῳδὸς, ἀϊοτε ἃν αὐλητῇ: 116 νοος οᾶπὶξ., Ἀΐο 
εἰ θῖα βιιοοίϊπῖε:; δὲ 116 ποὺ οδὲ μβοποταίίου ΧΙΥ. 621] ". ο. 

Αὐϊοπ αρυὰ Τπαπογάϊάοπι ποπιοθ Ἰοοὶ Υ. 189 6. δυίομοβ βδουῖ 
Ιοοιια Αὐποπὶβ 1014, 

Αὐγαία Ρ πεῖς Π. 71 Ρ. 
Λυγτοα πιαϊα, οἰίστία ΠῚ. 83. 6. ἀὐσοῦσπι ροοῦϊαμι ΡΆΙρΡὶ ΕΥ.1 ὅ ὅ ἃ, 
Αὐτίοι!α ππατῖπα, ΘΟ ΟΠ} σοπιβ ΠΠ1Φ 87 ἢν ΑΘΟΙθτ5. ἀυΓὶ5 γω-» 

ΠΟΙ ἀϊοία {Π]. ἃ 8. ἃ. 
Λάχαπι οὐ ἀὐροηύιπι ΟἸἐπὶ ρογγάτιιπι ἀρ αταβοοβ: βοὰ εχ 400 

Βροϊ!αΐαμπι ἃ ῬΊΟοἰ οἶδ ἐγταπηῖα ΠΟΙ ρου ἐοπιρίαπι. οϑές πἰξοτο 
αρυά ἀτσδθοος ἁυταπι. ἁγρσοηΐιπι Ὑ6ΤῸ οἰϊαπι Ππχηγ γα σοορὶδ 
ὙΠ οαρ. 19. αὐτὰ ἃ ὕχτοοβο ὀπιοσιηξ Πυαοοἠδοπιοῆϊ!, Ηΐοτο 
αὐσαπη οπιϊς (οτίπίμὶ ΥἹ. 239. ἃ. "0. ἀστὸα ἀοπατγία ἵπ [οπιρ]0Ὸ 
Ὠεϊρμῖοο ὙΙ. 231 ε. ἢ. αὐτοούιπ γαβοτιηι ᾿ποσο1}}}18. οὐρα 
ἴῃ Ροπιρα Ῥίοϊοιιαοὶ ῬἢΙ] Δ οΙρ] ιν Ὑ΄. οαρ. 97 - 84. 

Αυτὶ ταπιοπέα νομοηίος ἤανὶ Υ]. 938 4, Κ΄, 9503 6. αὐτὶ 

τοιιοηίᾳ Ῥεοίομιαοο ΡΒ αάοΙρηο ἄοτο ἔεσιαις Λοείοροβ. Υ᾽, 
901 «0. δυσίν ΠΟΠΉΘμῸ 51} οχίξπιπι νἱΐαθ, πὸ Ἰὰ το] Πα ο δ΄ 
τορογοίαν. ἀογοτγανίε: ἃ] 18. ἐπηϊοὰς ἰηβαϊέ, ἀπὰ ἱπάπξαπι 56 

ΒΟΡΟΙΤῚ ἰυβδῖς ΠΥ, 159 ἃ. ν. ἄυτο ΜΠ ρυ]ογῖι5 ππάϊοαπε Ἰιομ- 
πο5 1θ14, "». 6. αὐτυμπι δὲ ἀὐροπέσπι 6 ΤΟρΡῸΡΙ σα βιιβευϊουιπε 1, - 
Ὀὐγσὶβ οἱ ῬΙαίο Υ]. οαρ. 28, 

Αυΐζαιηπιιβ. Ὑ1ὰς Αἐεέαρτηιι5. 
Δυείοβ νἱπππι ἁριιά Ἀπμοάϊος 1, 31 6, 
Λυξοσαθάα!ϊ αὶ ἀεϊπάς Ἰαπιῦὶ ΧΙ, 6021 ἢ 699 Ρ, 
Λαυΐοοϊο5 ΧΙ. 472 4. Αυΐοοϊος οἐ Ερίοϊοβ. ροβέφυανι οπὰ Ὀπιηΐα 

ΔΒ] συσίοσαπε, οἰοαία οροία νἱΐαπι ἤπίοστπε ΧΗ, 537 ὁ. 4υο. 
Ππάοτο υἱάοευν Γ᾿ ΠΘΟΡΉΠ5. οοπιίοιια ΧΙ, 472 ἀ. 

Αὐτό] γ ο}5. ΑΥῸΝ τπαίου πὶ {Π͵ Ύ 5518: οἱ τ ῦθη5 παΐι5 {ΠΠΎ5865. ἃ 
ΠαΐΐΟΟ ΒΌΡΟΥ σοητα ροηϊέυν ΧΙ, 489 ἃ. 400 α, 

Αὐξο! Υου5. (Πὰς. Ριιοῦ ἀοΠοαέι5. ῬαΠΔΕΠοηδοὶβ φυϊπ ποτε 6Ό- 
τοπὰπι ἀσοορὶε Ἦν, 187 ἢν οἷιβ μαϊον πο (ἴὰ ἈΝ ΟΠΟΡΟΒΕΙΒ 

Οοηνῖν᾽0} οὐνηΐυμλ Οοα]ο5. ἴῃ ἰρδίιοι οοηγογεῖξ 185. δι 



ΙΧΌΕΧ ΒΕΒΌΜ. 1631 

Αυτοργυίέοβ δὲ διξοργτιβ ραηΐβ ΠῚ, 110 6. δ} 118 Χογοργτίίαβ. ΠῚ, 
114 ε. 

ΑχίΠαπὶ 5. αἷαπι αταθοῖας (μασχάλην τῆς Ελλάδος) Βγπαπέϊιπι 
ΔρΡρϑ αν διταίοπίοιβ ΠῚ. 8] ς ᾿ 

ἈΑχιοομαβ.. Ρα]ο ΕἸ ΑἸΟΙ ΙΔ 415 ἀπιδέοῦ ΧΠΙ. θ7ὅ 6. "νάϊ ὀοπουβί- 
πᾶμῃ οππὶ ΑΙοϊδίαἄθ φοπμπαποπι μας ΧΠ, 534 ἔ, 580 ἃ. 
ΧΗΙ. 7 ε. ' 

ἈΑχὶοίμοα, Υἱάς ΒΙιοίποδ. 

Β. 
ΒΔΡγ ΟΠ, ἢ ἐν Βαβυλῶνι λίμνη. Θαΐπϑ ἀαὰα ΡῈ αἰϊᾳοε ἀΐος ἣξ 

ταῦτα 1. 42 ὁ. ΒΑΡΎ ]Οπα φαοίαππίβ ἔθϑε ἀἴ65 ἀριηέιτ. δδαξυτ- 
πδΠ π5 ΒΕ οιπαποτιπὶ βἰμ1}}65 ΧΙ, 639 ς. ΒΑΡ. ]ομὶβ ἄρον ἔγο- 
ποηΐοβ ραΪπιἃ5 ΔΥΡΟΤῈΒ ἴογέ, μ]οτάβήιο Γγυριοετα ΧΙΥ, 651 ς. 

Βαρθυ]οπίοιπι ψίπιπι ποοίασ ἀϊοέαπι 1. “39 ". Βαρυϊ]οηΐουια 
ἀπαιοπέιπι ΧΥ͂. 692 ε. 

ΒΑΡγ5. ἰάεπι 4πὶ ΤΎΡΗΘΙ., τοριδηβ οἸπὶ ἰπ Αεσγρίο ΧΥ͂. 080. α- 
ΒαΡγ5 ἂρ ΗΙρροπδοέθιῃ πὐοατο ΠΟΠΙΘΗ; ἃ 4πὸ ῥτγογογρίπμ ἰὴ 

τη 105 Εἰ θ᾽ οἶπ65. Ῥεοῖιβ σαπὶξ {απ ΒΑΡυ5 ΧΙΥ. 624 ". 
Βαεοοτὶβ ππρτιιδηΐιπ ΧΥ, οὰρ. 41. ΧΠ. δῦ8 ἃ. 
ἘΠ ἐπα λάνμο, (οομξ, Ὀιοπγπῖα.) Ἐοβεῖβ {Π15 ἀϊείνιβ ατγαθοὶ Ομηο5 

Ἔχοορέϊβ ᾿αοοάδομιοη 5 ἐοπι!6πέϊ βαπέ γ΄. 156 ἃ. 
Βδοομοιίαβ.. Βακχευτὰς. οοσπομιθη Βάθομὶ ΧΙ, 460 ")». 
Βαροιῖοα βαοτα ΧΙΥ. 609 ξ. Βαρομίοα ροπιρα Ῥεοϊοηιαοὶ ῬμΠαῆ: 

Ψ. οἂρ. 27 544. Βαροβίοιμι αηέγαπι ΕΚ. 145 "». Ὑ΄. 999 ε. 
Βαοοβίοας ογοραπάϊΐᾳα ΠΥ. 148 ς. Βδοομῖοί ομοτὶ εέ ᾿ὐδδα Ῥσ μη 
ΤΑΙ οΓ65., Μαοοίαθ. ΜΠ Δ]]0η65 ες; Υ. 198 6; , 

Βασο οὶ ἀγίϊῆοοβ Υ. 212 ἀ. 
Βαοομίάα5. Βακχχείδας : ΘΙΟγοΠ 8.9. ΒΑ ΙΔΓΟΤ δέ πιϊιβίοοβ πα 5Έ6) 

ἴπ 4ποπὶ 6δέ ορίσταιιμα πΒοπογἥουμι ΧΙΥ. 629 ἃ. 
Βαοομ δ. Βακχίδας τις, 4υἱ δαγάαπαρα!! τἰξζαπι Υἰχογαξ οοπ: 

βοῃίδποαπι ἰῃ ΒΘΡΌΪΟΓΟ Ἔρ  σγαμπηπιὰ ᾿πϑο.]ρέππν μὰ 1 ὙΠ}. 936 ἀ: 
ΒΔΟΟΝΙ5. δαμηϊα το οίσῖχ οαπὶ Ρίαηροιο ΜΙϊοϑία αν οἰτίαιν. ὁ0ὴ- 

ἐγαχὶξ ταῖσα φυδάδη) ΟΟσαπΙΟΠ6 ΧΗΙ. 94 Μ"ο. βεγναὰ ἔπογαὶ ΄ηὺ- 
ΟΠ Ῥᾶδ. ἰρδβᾶ βοῦυδπι Βανεΐέ Ργεοπίοαμυ. ΝἼΠ. 59 ἃ. 
Βαοομίυβ. Βάκχιος. ἰάομπι 4φυἱ Βαροθιβ; δὲ μιθΐοηυτιϊοο ψιπίιηι 

ΧΙ. 782 ε. ΧΥ͂. 666 ο. 
Βδοοιιβ πιοάϊοιι5 1. 29 ο: ἰατρὸς εἰ ὑγιάτης ΤΠ. 86 6. Βάφομι5, 

Ἰάομι Ρυίαραβ., ΤΗτίδ θὰ. δε ΠΙΓγταιθιβ ἢ: 30". “πμάτωρ 
1. 39 ν. Πυιἰμιηδοιβ. Εἰ ΠΕ 6 85, «Βαϊχξυτὰς.. Βτονηῖηβ. οος, ΧΕ, 
ΔΘ «-. "ν- Βοπὰβ ἄειβ: Υἱάο ἰπ Βοπιξ. Βάσοθιυβ “Χοοπύτης 
ΧΙ. ὅ38 ε: Βαροϊιι5 τοοέὰβ. ὀρϑός: εἷὰ. ἅτὰ [{- 08 ὁ. οἔ 
ἐφρ!απι ᾿Υ. 179 ς. ΜΟΙ ΟΠ ἶὰ5 Δρρο!!αία Ναχὶϊβ ον ἴϊοος ἴπ- 
ἐτοάἀιιοίας. ΠῚ. 78 ο. Βαχχεὺς. ο]» ̓ πνεπέππι νἱπαπι ἐμᾷ. δ γοὶς- 
165 ἀριιὰ 1μαοοάἀδομπιοηίοβ ΠΙ. 78 ὁ. ββασοίνακ ἕατοῦ. ΧΙΥ͂, Θ1 9 ἃ. 

0 8 Ν 
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ΒΔΟΟΝαΒ ἃ ἩΥΤΙΡ ἢ 5 ἐπυίτι ει Π. 38 ἃ. ΧΥ, 465 α. ν. ΧΥ͂. 
693 6. Βδοομυβ οἱ Ηγ}τὶβ δἰ πιὰ! παῖ Π. 360 ἀ. εὐ ἕδυτγο οἱ 
οὐπὶ ραπέμοτα οοπίοτειν ΠΠς 3.8. 6. Πηρίειν σοτηΐθι5 ἱπβέσιι ει 
εἰ Ογκίοι δὰ} ἐδυγὶ ἔογπια βέαδέ οοηβθογαίιβ ΧΙ. 470 ἃ. ἃ πο- 
νογοὰ πποπα πιθηΐα ἀεδέυγθαίυν Χ. 440 4. ὑπάς Βαςομῖοῖ {- 
τοτοβ ἐθ14. οὐ ΧΙΥ. 613. ἃ. ἂν ᾿ὰποῖς εχαριἐδέιβ αὐ Ππιᾶγο 
οοπίιριε Υ. 201 ὁ. 4υας ἔπρα δὰ πιᾶτο ΔΙ]ορογίος Ἂχρ] ]οδ  Γ 
1. 26}. Βαρομυβ νἱέεπι ἱπ ἀταθοίαι ἃ Ετγέμγαθο πιατὶ ἐγαπϑ- 
τ ΧΥ͂. 670 «. ᾿ἄοπι ροπιοτιπὶ οἰΐαπι ἱπυοπίου {Π|.- 82. ο. 

Βδοοῆὶ ἅἀτσὺβ Οδάιυ5 ΧΕΙΥ͂, 658 6. Βαροῖι οοπιπιο Ματο 
1. 33 ἀ. Βαροιέ πιϊπίβίου, ἱπ Νἰπιοπιϊβ δοπίσπιαές Χ. 4δ0 
ο. 4. Βαρομὶ πυΐτίοος ΝΥπιρμδο: νυἱάθ ραῦ]]ο ἀπίο. Βαοομὶ δα- 
φοτάος ἱπ Ριο]επιαοῖ ροπιρα ΡΒ βοιβ ροοία Υ.. 198 Ν. ο. Βαςθῆῖ 
δβίαζιια οΟἴοβθα! 5 ἰνϊά. ὁ. ἃ, Βδοομὶ βϑπρι 8. πχίιβ ἰδοτίπιὶβ 
ΝΥρΒάσιαι ΧΙ. 46 ς. Βαςολιὶ βίδξυαπι ρα! στη δά δὶ βὶ- 
τὰ  ΠἸξα ἤϊηο πὶ σοπῆοὶ οὐτανὶς Ριδιδίσαέυβ ΧῊ. δ38 ο. 

Βασοθο δθάιθ δὸ Αρο!ίπίὶ βάρ ἐτίρυ5 Π. 98. ἃ. Βδροῖο 
βοτὰ οοστοπὰ ΧΥ͂. 6075 4. βαθοῦ οοὐν ϊσουβ ΧΙ, 479 ς. 

᾿ Βδοοδυπι ἄδιαπι χαΐ ἐσπι!οπέιπι ἤπριπέ ρἰησαπέαιο πιὰ]ς 
[λοϊαπὲ Χ. 498 ε. 

Βαρομαπι 56 σοπιποίατι ἰπδδῖε Ἀπίοπίυβ ΤΥ, 148 ἀ. πονὺβ 
ΒασοΙΒ. ΔρΡροΙαΐπ5 Ο. (δ συ!α [Κ. 148 ἃ. 

Βδοοθυ ρῥίβοῖὶβ ΥΠ. 800 ε. ΥΗΙ. 356 Ρ". 
ΒΔΟΟΆΎ 5 ἀρὰ ΕἸδοβ ραπὶβ Βὰ} οἴποτα οοοέιβ ΠῚ. 11] ἃ. 
Βδοίτίας πυυ]ογο 5.9 ἱ. 6. Ρεγβίοας ΧΙΥ, 6936 ἃ. Βδοίγίδηϊ οαϊη ον 

Υ. 219 ἃ. 
Βαουϊο νεοέι5 (ρΡ ϊξοάοτιιβ ἀσβοοπάοσο ἄθ Ἰοοὶβ δοο ἐν 5. Β016-- 

ναὲ ΧΙΥ, 61 ἢ,  Ιοροπὶς Ῥαου] 5. βίπιὰ οὐθὰ ἄπορα μεάϊθιβ 
ΠῸῚ ἔαδοϊξ ἐτίροάοπι ΠΠ. 49 ἃ. 

Βαρασιβ (Δίορανγζυ5) ΧἼΠῚ. 609 ἃ. 
Βαροαῦιπ δα πυολιπι ἱπιροΐεπέου ἁππανὶε ΑἸοχαπάοσ ΧἼΉΙ. 608 ΒΡ. 
Βαΐαο. Βαία ἢ Βαίου λιμὴν. ᾿ὐὶ ἴομβ ἀφαας ποὺ ροία 8. 1Π. 

43}. ᾿ 
Βαϊαοπα, ἡ φάλαινα ὙΠ]. 333 ἢ. 
Βαΐαποβ, 4υοτοιβ ἄγθοῦ, ὑπὰ ΝΥΒΡΒάσαπι Ἠδιδάγγαάιπι [{ΠΠ. 

78 ν. 
Βα θ᾽ μαπὶ νἱππτη βῖνο Βατθίπυπι 1. 27 ". 

ΒΑ]]οέγ8 [οβέυσμα. Υἱάς ἐπ ΕἸοιβἰ8. 
Βα! ἴοι ΤΥ. 1600 ο. 

ἘΠ Ζαγο. βαϊέατο ὙΠ|. 362 ἃ. 

Βαϊποα γὸὶ Ἰἰαναοσα ἰαββίϊηΐϊβ τουιοάία ἴ, 94. ο. δοῦιθι ψαγία 
ϑεθοτα ἀρὰ Εϊοπιοταπι 1}). ὁ --- ἀ. ναΐποα δα! ἄα. ΠΌΡΟΥ ἰη- 

ττοάυοσία, ποχίᾳ ἴ. 18 Β. 6. ροβὲ Ῥβαϊποαμν ποιπ! δ ρον νάϊ 
γΦΠΕΓΙΟΙ οιιδδα γἵπππὶ Ἰαγριίοσ παῦδαιπι ονοιαπέ ἈΥ, Θθῦ 

6. ἰπ "θαϊποοὸ πεοὰξιιβ οδὲ Μῆίπος ἧς 10 ο. 
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ΒΑΡΉγΤιΒ. Παυνίυβ Ῥίοτίας, Πίυπι ορρίἄππι ργδοξεσἤθθη ΥΠ]. 
920 6. 

Βαταίδγυμ. πιοτοίσχ Αἰέϊοα ΧἼΠ|. ὅ87 ἢ, 
Βάγθαμι ταάοτο, ΑἸοχαπάγὶ ἀθίαξε οοϑερέιυμη, νἰσο ἱπάίσπιμη; ἀρ 

Ἐποάϊος εἰ Βγζαπέϊοβ ἴεβα ᾳυξάσμι τ εέξέιπι.. δέξα πη. ΟΠ πὶ 
ἀδὰ τεοερίμῃ ΧΗ], οαρ. 18. ἱπ ΒΈΡΟΤΙΟΥΙ ἰἀΡγῸ ΡαγΡᾶπι (πιγ- 
Βέα665) ΔΙεσε ψεεευπι ογαὰξ δρᾷ 1 ιδοοάδοιηομΐοβ ΕΥ. 149 ἃ. 

Βαρβῖνος οἶνος. Υἱάε. ΒαΙθίπυμι. ; 
Βαγβιξοπ εε Βαυθέοβ. ἐπβέτιμηοπέππι ἤάϊ 8 ἔδηβαπι ΠΥ, 182 6. 

Απδογθομπέϊβ ἱπνυεπίιπι [Υ΄. 17 ὁ. δῖνο Τοσραμπάτὶ ΧΙΥ. 030 ἀ. 
θαγθιξοβ δὰς θᾶγιιοβ ΧΙΥ͂, 636 ε. 

Βατάϊ. ροείδε ἀρυᾷὰ (1105 Υ]. 246 ο. ἀ. 
Βαγιιοβ 1ἄοθπιὶ ἂο Βατυιίοβ ΧΙΥ, 6836 ο. 
Βαββᾶσδα.. ΤῊ] ΕΥῈα ὑδοομαηίεβ Υ, [89 6. 
Βαβέαυπα. μοπῖο φυΐπαις ουδϊίζοταπι, συγδέτης Ῥατιϊ Αφαπὶ Υ͂. 

213 Ρ". 
Βαβγηῖΐαβ.. ρἰδοοθηίαα σοπιβ ΧΕΙΥ, 645 Ρ. 
Βαιϊπαπαίαβ, ἄὰχ Οοτγάϊτέατυμη (ἀα!]}οτυπι Υ1, 934 8,}. ἃ 4ιὸ πὸ- 

τ]6 ἢ Ἰηγοηϊέ Βαιμδηδέϊα υἷα. οἶτοα ἰβέτυπι ἔπιπιθὴ ἔθ᾽. "». 
Βδίῆγοϊοβ ἀτοᾶβ. Ροουθιπὶ δυτγεῖη ἀεοβέϊηανιξ βαρ θμέιμι ρΓὰθ- 

βίαπεϊββίπιο ΧΙ, 781 ἀ. ΧΙ. 498 ἀ. 
ΒδίμΎ 5 ΑἸοχαηάγξηιβ. βαϊέαξίοπὶβ ἐγασίοας δυοίου ἔ. 20 ἀ. «ε. 
Βαΐίϊδοα εὐ Βαίίαοίπτη. ρμμΐαϊα Ῥουβίοα ΧΙ. 784 ἃ. ε. 
Βαίϊοπ, ναβὶβ σεπυβ ΧΙ. 784 ""». αἱ ῥασία ερϊζοπιο. 
Βα ρίβοῖὶβ ΥΠ. 286 Ρ". 
Βαίτδοιβ ρβοὶβ ΥΠῚ οἂρ. 26. 
Βαίγδομαβ, Βοπιϊπὶθ ποηεη ὙΠ. 3299 ς. 
Βαΐίέα!αβ., οαπί!οηα φυδοάαπι ᾿Υ. 170 ἀ. 
Βαίεϊ5. Υἱ4άς Βιξεῖβ. 
Βαμα !β. νὰ ρμοϊζογίαπι ἀρὰ ΑἸοχαπάγιποβ ΧΙ, 7854 ". 
Βεαίοταπι ἰηβαϊαθ: ἴῃ οἷδ παβοϊυσ μου 408 Ραβοιπίαν ϑοἱ ̓ν 

ἐαὰϊ ΥΗ. 296 ε. 
ΒεΙ]ατῖα, 146 δίεπβαθ βοοιπᾶδο. Ῥε]ασίοσαπι γορίδπιαιι ἀποτρόά- 

΄γημαὰ Δρρεο!δίιν ΧΕΥ. Θὅ8 ἀ. 
ΒΕ οτορμοηΐοβ ἁρυά Ηοτιοσιι Υ. 180 "ν. 6, Ραΐτία (τἰπεβῖιι, 

ἀπιδέι5 ἃ ϑίμποποροθα Χ. 497 6. Βϑ]Ποτορμοπέοβ α Ῥεραβο μιὶ- 
ΘΔ η5. ΟἸἱπιδοσαπι ἰδοῦ 5 ἱπέοσίοοϊς ΧΙ, 4907 Ρ, 

Βε θα σἰγέαβ ροοέϊοας. ἁτίϊ ρταθροβίτα ἃ Αἴοαεος ἃν Ατοβῖ- 
Ιοοβο εὐ Αδβοῦγο ΧΙν. οὰμ. 33. 

Βα δὲ οαἰαπιϊξαξοβ ΟὉ τη Ἡ] 1 ογοβ οτέας ΧΙ, οαρ. 10. 5ῖε "εὶ- 
Ι͂υπὶ βασι ΧΉΠΠ, 500 Ρν. Ρεαμι Οτίβδαοαπι 600 ". ςο. Ρε- 

Ἰοροπποβδίδοιπμη ΧΕΙ. 70 ἃ. Ρεϊίαι ἃ πα] οσο οὰπὶ τυ ϊίοτα 
σοβέαπι ΧΗΣ, 00 ἢ 

Βεὰ βουνα, γι δϑεννυῖ. 
Βεμίσαμι. τὸ πολεμιχὸν . τποφι5. φυϊήαμι αὐλήσεως ΧΙΥ͂. 618 ο. 
Βομργαὰεβ μίβοοβ 1]. οαρ. 98. 
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Βεπονθηΐξιίμι, [ει] 6. ορρίδιπι, δὲ νἱπαπι χαπρνίας Τ. 81 ε. 
Βενεςραγὸς οἶνος, νἱπιπι Κ᾽ ποΐγαπιμη ἱ. 27 ο. 
Βοτγοηΐοο. χοῦ Ῥιοϊοπιαοὶ ρτῖπι δοίουιβ Υ, 903 ἃ. ουϊ 60π56- 
τ ογδέπαιν ἐοιρίθπι Βοτοηίσειπῃ Κ΄, 202 ἃ. ᾿ 
Βετγοηΐοθ, Ῥιο!ομιαοὶ ΡΒ οΙρμὶ ἢ]1ὰ., Απεέίοομο ἄοο ὥϑϑγτνῖας τορῖ 

παρία: οἱ ραΐοῦ ἀήαᾶπι 6 ΝΊΙΟ υἱεξοπάδμα οὐτανὶ Π. 4 ο. 
Βοεγοηΐοο ἡ ΠΊεγάλη (ἴπιπιο ἡ Πάγα, νεῖ ἡ τοῦ Π]6γα) Ογτε- 

πάταμι τοσΐηὰ ΧΥ͂. 689 ἃ. ; ' 
Βογεπῖοο. ορρίάσππι Πῖργας {{.. 71 ". 
Βειοχ, 5. Βογαχ, πηᾶχαθ βρθοῖοβ Π|.. 114 ἴ, 
Βονιβαάεβ.. τὸχ Ροῃίὶ ΥὙ1Π1|. 349 ἃ, 
Βεδβδα, βῆσσα νεὶ βῆσω, φοορυ! βροροῖοβ ἀρὰ ΑἸοχαπάγίποσ 

ΧΙ. 784 ν. 497 ἀ. 
Βεβίϊα Μαίτοας 56 ρϑα οοπιοάοῃβ ἴ. 19 ἃ, 
Βεία οὑπὶ τμάϊνα. ᾿ραΐῖμο οεί. παπιθταίασ [ἢ ΟἹ ΟΣ θι5. ἀστοβέιθας 

ΤΙ. 61 ς. : 
Βείαο, σεῦτλα νεῖ τεῦτλα, εἴ αιδέξιοῦ δασταμπι βρθοῖοβ ΓΧ, 

οαῃ. 11]. 
Βίβανον οὐ οΡυῖοϑὶ Υἱτὶ τοοοηβοηξιῦ Χ, οἂρ. 4δ 5644. τυ οτος 

ΒΙΡάοο5. οὰρ. ὅ6. ΡΙθαοοβ ΡΟΡΕΪ σοὰρ. ὅ9 54. Βιβαοϊέαεϊβ οοτ- 
ἴδπιοη ἰηδέϊει!ε ΑΙοχαπάον Χ, 437 ἃ. Ὀιθηγβίμβ 1014. ". Ῥε- 
τἰαπάον 1014. ἢ, ᾿ , 

ΒΙΡοΥῈ οϑέ νίνοτο 1, 22. ἢ, ρυϊυβαιαπι ὈΙΡαϊη5. πηράϊοοῦὶβ οἰθι5 
οαρίοπάυς ΠῚ. οὰρ. 91. Ὀῖθεσο οοδοέιπι μὰ πιᾶῖαπι ἐδ ἂ6 5ἷ- 
εἶπ ροτροίὶ Χ. 493 ἃ. 41 ΒΙΡομάϊ πιοάπμι ποθὴ ἐοπεῖ, ἰ πο 
Ἰϊησιιαθ ΠΟῸ πιΘηΐ5 δᾶ Ποτ5 οδέ 428 ἃ. θιθοπάτπι ἑαηξιπι 
6ϑὲ αὐ ἃ ροίι ρῥτγαθοϊασα πδονβ ἀοβίρποβ. ΧΙ, 4062 . "ίβεσα 
ἀοχίτγογδιιιν ΧΙ. οαρ. 10. ἴῃ οὐοπλ θίθοτς ΧΠ]. οαρ. 111. χΐηα- 

ταΐν Ια πάσηι ἂθ γος ἱστοταηάσπι ΧΙ]. δ04 ς. 4. 
ΒΙΡΠὰ. ΤΗγδοῖαρ τορῖθ) οἵ ΒΙΡΙΪπὶ χπποπέοβ ἢ πἀπάς ΒΙΡΙπυχα υἱ- 

ποι Ε. 31] ἃ. 
ΒΙΡἸΙΟΙ ΔΕ μὰ 5. οοσποπιϊπδέι ὨΙάγιιβ ΠΥ. 139 ο, 
ΒΙΡΙΠ ΟΕ οοὰβ. φαΐ ῥτὶμπιὶ ἰηβειξαοτγιπε 1. 3. ἃ. ". 
ΒΒ βέιοιο . πΟΡ}15 πιογοίγιχ Αὐρῖνα ΧἼΙ. 90 6. Ρεοϊειπαοὶ ΡΗΐ- 
[ἀφ ρ 1} οοπουϊδῖπα ΧἼΊΠ, 70 Γ΄ 

Βίοῃ Βογυβεμθηϊία., ΡΠ ΟΡ 5.. χπογοίγιοβ. πὰ ΧΙ, 591 Γ, 
92. ἃ. ἴῃ οοηγίνίο ὙΠ]. 344 ἃ. 

Βιοίθοα, (δῖνος Αχίοεμοθα) ἀχοὸῦ ΝΙοοογοοπέϊβ, ΟΥρτὶ τοσῖὶς ΥΠῚ. 
349 ε. 

Βίδβαϊεῖα, Μαοοάοπίδο ΓΤ ταοῖοας τορῖο οὲ ορρίάμπαι ΠΠ. 77 ἃ, ΙΧ. 
401 Ρ. β 

Βιβα!έας Οαγάϊαμοβ. ργδθιϊο βαροταπέ οαυῖ8 Ὁατγάϊαποτιπι δὰ 
ἘΠ ᾿ασαιι πιοίος. Βα απεῖθι5 ΧῊ. ὅ90 ἃ. 

Βιβέαοϊαμι. ἰάθη. ααοα ρμἰδέαοίαπι ΧΊΥ͂, 649 ἃ. 
ΒΙΠΙν ποσγιμν τὸχ ζζοϊα 1]. ὅ8 ο. ΒΕ γε βοῦνὶ Βυζαπείοταμι, τι 

Ἠο]οίας ᾿μαςσοδοπιοπίοτιιι Υἱ. 971 ο. 
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ΒΙΓΟΥΘ.. Ραταβίξις8 δὲ διιίοιρ Πγϑιιπδοιὶ τορὶ: ΨΙ. 246 ἀ. ε. ΧΙΥ. 
614 1. 

Βιτεῖβ. δπιῖο Ῥμιείας., 4φαᾶμι 1}|6 οαγμιΐπε οοἰοντανὶξ ΧΠΙ. 1598 Ἐ 
ΒΙαυίας ἀφόρητοι {Π|. 98 α, 
ΒΙειμα, (βῖνα ΒΙ 6. Πα) μᾶπῖ5 ἰηέτίξιϑ οὐ οαἰϊάυ {Π|, 114 ἃ. 
ΒΙΕραδιβ., Ἰοοαρ! 65. ποῖπο Αἰποπὶθ ΥἹ, 241 ο. 
ΒΙερϑβίαβ ρίβοῖβ ΥΠ. 306 ἢ. 
ΒΙορβίαβ, οορποπιθπ ἐγ διέ Αὐτίαπο ρταπηπιαίίϊοα ἀοί ρποβορ ΐ- 

βίαα ΠΠ. 113 ε. 114 ἃ, 
ΒΙΟΙΝ π5 ρδηΐα ΠῚ. 114 6. 
Βοα- τιερείτίχ Ῥαρῃϊασοπῖα, πηδίος ῬβΠοίδειῖ. τορὶβ Ῥεγραμι 

ΧΠΙ. 577 Ρ". 
Βοδπέμοπιιπι, 095 ΘΟΤΟΠΩΤ 15.) 86. οαρυξ ἜΧῖῸ]6η8 ΧΥ͂, 082 ε. 
Βοᾶχ ρῥίβοῖϊβ. Μογουσίο βᾶοοῦ. ἈΠῚ5 6Χ οἰμπΐθιβ μἰϑοῖθιιϑ γθοοιη 

οὐϊε ὙΠ], οαρ. 27. Οοηῇ, ὙΠ. 3522. ἢ. πιαθηϊάϊ βἰμλ}}15 ο5ὲ ὙΠ. 
412 ἃ. 

ΒοροΒοτῖβ. ΝΕοομαθ ἀϊ5 Β]1π8. τοχ Δοργρέϊ ἔτιιρα! 5 αἀὐπιοάτμι ἴῃ 
νἱοία Χ.. 418 ς. 

Βαεάτομιϊομα τὰθηδα ψϑηϊξ εἰτυπᾶο Υ1Π. 360 Ρ". 
Βοοροίϊ., ΔηΘ. 185 Οὐραϊάαθ βαουιποαπέ ΚΠ, 907 ἀ. Βοροίϊ, «υΐ 

Αὐπᾶρθαμπι πιϊρταγιηῖ, 1 ΠοΒ5α 15. 56. ἴῃ δβογυϊειζομι ἐγαϊιάογαπε 
οοτέϊβ σομπάϊεϊοπίθυε ΥἹ. 204 «. ν. Βοοοέϊ ροϑβέ "νοποέγίοαπι μιὶ- 
5πᾶπι ἀορβίάϊας οὐ ἐοπη]οπέϊαθ β6 ἐταθίἀθσυης Χ, 418. ". οὗ 
γοταοϊίαίοπι ἰταάιοί! Κὦ. οαρ. 11. ΙΧ, 410 ἀ. 46 ἀστο, {οι 
διάαην ψοοραραπέ, οσοπίεπάπηςφ οτπὶ ΔΕΠοποπβέρυ ΧΙΥ͂, 651 ἢ 
ΤαᾺ εἶ τορι αἰΐα ποπιῖπα δίας 4111 ταροὶ προβαθγαπε: υἱάς 

ΧΙ. 498 -ς. ε. 
Βοεοίίας Δηριας οχἰπιϊας ἴ. 27 Ὁ. Βοοοίίᾳ γἱἷγρο (Ὁραὶς 

γοσαΐυν ἀπρι 1 Υ11. 300 ο. Βοοοέϊας [0π5 “ΠρΡμοσβα 11. 41 6. 
Βοροεῖ! βουρμὶ. ᾿ἰάοπι Ηοτγαοϊοοέϊοι ΧΙ. 500 ἃ. ". 
Βοϊάϊοπ., οοαυὰβ Αἰπομπίοπβῖβ ΓΧ, 378. ἃ. 
ΒοΙΡο, Βόλβη . τιαΐεν ΟἸγ πὶ, ραΐτο ἤογοαϊς ὙΠ. 384 ς, 
ΒοΙΠ]να ἸΙαοιβ Υ11. 311 ἃ. ΥΠ|. 384 ε. 
Βοιθιοαπι ΝῚΠ οβέϊαπι Ε{. φαρ, 90 οχί. ὃ 
ΒΟΙΡο5., βαϊαίου 1. 22. Ἂς. 
Βοί[οέϊη5. ραηὶβ ΗΠ, 1183 ε. 
Βομαθ ΠῺ5 ἀπ πια]ουϊαπι ΧΙ. 784. ἃ. οὐξέαν οχ οσυοα ΥΠῚ. 852 ἢ 
ΒομιΡΥ 5... ροοαὶ σοππ5 Υ]. 262 ν, ΧΙ. 784 ἀ. 484 ε. 480 α. 

Βοπα ᾳυδίέξαοτ ορέϊμια ΧΥ͂. 6094 «. ἔ, 
Βοπαπι πρίφας Βοπαπι οπ86 αἱὲ Ρ]αίο ΥΠ]|. 554 ἃ. 
Βοπιβ ἄδυβ. ἱ. 6. Βαροῖιαβ {Π. 38 4. ΧΥ͂, 67 ἀ. Ῥοπὶ ἀεΐ ρο- 

οαϊαπι ΧΥ͂, 692 (, 698 ΝΡ. νομὶ ἀεὶ ρῥτορίπαίϊο ΧΥ͂, οὰρ. 48. 

Βοτοαάδε., βίνε φυϊὰ οβὲ αἰλι νοϊοοῖυβ Υ1., 344 ε. 
Βογπῖιβ., Ὑἱν ΠΠαδέτῖβ ἀρᾷ Μανία ἄγπο5..). οαΐα8. ἴῃ Ποποόγθιι οδμ- 

ἴϊοα οαπυπίαν ΧΙΝ, 619 ἴ. 6230 4. 
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Βοτιγβίμοπος Πινίιβ 1. 8 ἃ, εἶτ αἀαὰὰ Ἰονΐβ.., βυυθίπάρ νυἱοϊασοᾶ. 
1. 41 ε. 

Βοκ. Βονεπὶ δγαΐοσοπι Ποηγβδίυβ γαρόταν νορθῦγα φοπϑιονεγδέ 
Π.98 ἀ. Ἰ'ονοβ ΟὙρυῖ βέογοοσς ψεβοιπίυν ΠΠΠ{Φ 95 { Ρονεβ 
ΜΟ]Οβδὲ σούμθα Βαθοηξ ἱπηπιὰ 18 τηαρηϊα ἰηἷἰα ΧΙ, 4608 ἀ. 
ἰΐοι Ῥαππομῖ ΧΙ], 476 4. Οοπῇ, Τδυτιι. 

Βοκ Ρίβοῖβ.. δχ οαγε]ασί πεῖ ὙΠ. 330. ἃ. θονοβ ἃ ρἰβοδέοσιθιιβ 
γΟΟΔΏ ΓΙ ΡἾδο65 4υἱ 1185 Βα ]|ρα6 ΥΗ. 8329 Ε, 

Βο58. οορποπιθη ΟἸδοπὶβ. οἰπατοοάϊ ΥΠΗΠ, 849 ο. 
Βοβροτγιι ταριχύπλεως {Π|.116 Ρ. 
Βοίο! 5. βαησίπο ζατοίι5 ΠῚ. 12 ε, 
Βοχ ρῥίβοὶβ. ἰάοιυ αυὶ Ροαχ: ἄθ 400 βιρτᾶ. 
Βτγαρυῖα ἔγιοξιβ.. ρσὰπα ἢ], 49 ἢ, δ0 ἃ. 
Βταοᾶπα.. οἱ 5 νοβίτο ὙΠ. 316 ε. 
Βταββίοα Ἂρθγιοίαεϊβ παρ θαΐαν τοιιθάϊιπι 1, 34. ο. 4. ἰέοπι Ὀγαβδὶ- 

οδ6 βοιπιῖηα ἱθ14, 6, ἄς Ῥγαββίοα γε] οτάπιῦβε ἴΧ, οὰἂρ. 9. 54. 
Ρταββίοδς ἐστία ρϑῆοτα [Χ, 3609 6. ὑτγαββίοαπη Αὐεϊοὶ ῥάφανον 
γοοραπέ, ποὴ χράμβην ΙΧ. 3694. μὰ τὴν χράμβην ΙΧ. 
370 ". Ῥταββίοα Αἰοχαπάτίαθ δῃμαᾶτα οϑέ: οἔ βεῖοπ Εμοάο 
ΑΙοχαπάτίαμη ἀοϊαέιπι ρτπημο αυϊάοπη ὅηπὸ ἀσπίσομι ἔεσε ὕγαβ- 
βἴσαμη. 564 βοαιθηΐο ΔΠΠῸ ΟἿτι5. ΤῸ 5011 παίιτα ἀπιατοβοῖς Χ, 
3609 ἢ, μάντις νοοραΐξατ Ὀταββίοα ἀρ Νιοαπάγαμι ΕΧ, 370 ἃ.}. 

Βταζείπις Ῥαπὶβ Γυσ αυταοοιβ {ΠΠ| 114 6. 
Βτγαυσοη.. τὶ Πίαπας ἐοιρίαμι 1. 289 ἃ» 
Βτοππι5 Υ[. 934 "". 
Βτνεπέμιαη. ἀπραοπέιπη ΧΥ͂, 690 ἀ. 6. 
Βυίποιβ ρμίβοῖβ Υ11, 822 Ἂς. Οοπῇ. ὙΠ. 286 ἢ, 
Βιῖχο, Βριζὼ, ἄδα ἃ 6118 πηυ]ϊοτῖθιι οὐϊέα. ναξϊοὶ πα Ροτ 

βοιῃπι οάοης ὙΠ|. 838 ἃ. ". 
Βτοιιίαοβ, ροου]οταπι σοπιβ ΧΙ, 784 ἃ. 
Βτοπιάϊα (7). εἰθιοῖπα., [)εἰπίαάας ἢΠὰ ΧἼΠΙ, 60 Ρ. 
Βτομλῖηβ. οοσποιηθὴ Βαοοὶ ΧΙ. 465 ". Βγοιεῖιβ. ἄθυβ Υ. 137". 

Βτγοπιῖδ ροοιθαπι ΕΚ, 197 ἃ. 
Βυιεία, ἡ Βρεττία, νεῖ. ἢ Βρεττιανὴ, Ῥτοοοτί ββιπιαστιπὶ ἀγθο- 

τὰν ἴοσαχ Υ. 908 ε. 
Βγυβοη Εἰογδοϊοοία, ὁ οὐΐι5 ἀἰδραξαςι ομΐ δι πιυϊέα Ἠαιιβῖβδο Ρ]α- 

τοποπὶ αἷς Τ Πεοροιῖρι5 ΧΙ. 505 ἃ. ᾿άοπι ἀπα οὐπὶ ΡΙ]αίοπα 
ποι δέν ἢ} ΕΡΒῖρρο οοιῖοο ΧΙ. 09 ο. 

Βγγάιμ. νίπαμι. Βοτγάδοοιπι. Ὀἱδιπέ ΤΉ σαοοβ οὲ ῬΉσυροβ οἔ Αθ- 
δυρι Ν. 447 ". ς. ραταίισ οἰϊαπι α χαῤίοιθιβ δ, 447 ες. 

ΒΌΡΑΙ ἴπ ροπρᾷ Ῥιοϊοιιαοὶ ΡΒΠΔάοΙρμὶ Υ. 900 Γ. 
Βυοοοα ΤΠ οββαϊῖοα, ἱ. 6. ἴπροηβ Χ. 418 4. ἱπέοσ Ῥασοοαπι οἔ 

Ο5. πλα]ΐα ἱπίογυοηῖτο ροβδαμς ΠΠΠΦ Τ0 4 ἃ. 
Βυροῖπα δοιϊρπιαίϊος. βἰρηϊποαία Χ. 457 ". 

Βιυιοοϊπογιπν οογνίοοβ οἕ πιοοοποβ Ε{{. 8.8. ἃ. 6. 
Βιοο] ἀδιτ5.. πιοάπι5. ἀυϊάδμν εἰθῖα! 5 ΧΙΥ, 618 ο. 619 ἃ. Ρ. 
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ΒαρΤοββαπὶ γ6 1 ὈῈρ]ΟΒβθι15. Βοῖοα μἱβοῖὶβ ΥΠ1, 988 δ, ν. 330 8. ". 
ΒΡ δὲ νατίαθ δοτὰπὶ βρθοῖοβ ΠΠ. ἂρ. 64 --- 67. ΡυΠθὰβ 5ὺ}Ὁ 

οἴπουο ἀοιμίίιβ δὲ θδὴηθ οοπάϊξιβ 1. ὅ ὁ. μΒαβεΐ ψίγεβ. δρῆτο- 
ἀἰβίαοαβ 1014. εε ΠΠ. 68 ἴ. --- 64 ΜΝ. ΒΠΡυΒ ἱπέοσ ἑψήματα το- 
Τετίυσ ΠΠ. 6] ὁ. Ἰαπίρευτὶ ΡΌΠ0 ΠΠ{. 04 ἀ. Ἰεπέϊουϊα οὐπὶ ΡῈ]- 
Ἀ15.. ΒΟΙΡΟρΡμδοα ΕΥ̓. 1ὅ8 ". Ἀ0]ΡῚ οοάγοπ., ΡΌ]ΡῚ οἀραξ, τος 
οοτοπδτίυ5 ΧΥ͂, 680 εἐ. 

Βυ]θίπαθ ΠῚ. 64 Ρ". ο. ἴονῖ5 ΟἸγπριΐ οαπίοτοβ 1014, ς, 
Βυρβέβαίπειπι. 1105 οοτοματιβ ΧΥ͂, 684 ". 
Βυτίοθυβ. ομηοίσι! Ῥο]ϊοτοοίας δἀπ]δίου ; οἱ αταῃ. οἵ Βότοιπι 

οχβίσαχοσιπέ ΑἸΠθηΐθπβοβ ΥἹ, 258 ἃ. 
Βυΐγτυμι ΠΥ, 131 Ρ. οοιπι εχ ἰδοίς Χ. 447 ἃ. 
Βιυχοπέίϊπαυπι νίπυπι, Βυξεντῖνος οἶνος 1. 97 α, 
ΒΥ] παπι νἱπυπι » Ῥποθπίοίαπι » Ρα]πιεῖπι Ι. 29 Ρ". ο, 
Βγπαπείαπι ; ϑύννων ὡραίων μήτηρ {Π. 1160}, μασχάλη τῆς 

“Ελλάδος νοοαίιγ α διιταίοπίοο Ὑ1Π. 351] ς 
Βγζαμῃίϊ!. νἱπὸ γα]άς ἀδάπι! Χ. 442 ο. ἘΠΕ τού ελν ταὶ ἰϑὶ 

ΟΡΡΙΔΣ οοιηπιοάιξαΐίοια Τχυτίοϑὶ ἈΠ, 5206 6, βα!Πίος. οἶθοβ οπι- 
, Π65. διηδηΐ εὐ ΔΙ ΠἸαΐοβ δὲ δ᾽ πέμἰο οομάϊίος ΠΥ. 132. 6. Βιέμγ- 
ἨΪβ ΡΓῸ ΒΟΥΥῚΒ ὈΓΙΠαΤ. π΄ Πιαοεάαοιιοηϊ! ΠοΙοίϊθυ5 Υ]. 271 Ρ. 
ΒγΖαμί5 Ἰορα νούϊέξιπι εβδέ πογδοι]α ταὐϊ, ταἀαπέμτ ἐδπιθπ 

απο ΧΙΠ. ὅθ ο. 4. Βγκαμῃέϊοβ, οτία βοάϊίοπε., Ἰοράα οτὰ- 
(ἴομα δά οοποοτάϊαπι τογοοαῦ Ῥυίῃο οταίου. οθοβϑὰβ δἀπιοάυμι 
Βοπιο ΧΙ]. δδ0 [. 

Βυγπαπέϊοσγιιπι δράϊουϊα ΟἹ γπιρίας ἴπ Ιον 5 ἐεηρο ΧΙ, 480 ἃ. 
δ᾽οββδᾶθ Βγζαμπίίοσιι ΧΙ, 490 ὁ. 

Ὁ. 

Ολοοῦθαθ ΠΟΠΠΙ}115 ἀϊοιπίιι ρογάϊοοβ ἃ σοος 4ὰᾶπι εἄππέ ΓΧ. 
389 ἢ, 390 ἃ. 

Ολοοαραβ. ἅταθος χαχχάβη, ἱ. 4. χύτρα; ὁ11α ΤΥ. 109 ο. 
(δοοάδοιηοηϊδίας ΧΠἼΠ, δ51 ἢ. 
Οδοίυβ ἴῃ ΦΙΟΙΠα παβοϊξασ.., ποῸη ἱπ αταθοῖα Πν, 70 ἃ, 6. [οαοέὰα 

ΤΠ ΘΟΡ ταβὶ ἀπ ᾿ἤθπι οὐαὶ οατάπο Πομιαπογαπι δὲ οἰπᾶτα ατας- 
οοτῖ Π{. 70 ἀ --- ἢ, 

Οαάΐδοιιβ. γὰβ ροΐοτίαπι ΧΙ, οαρ. 46. 
Οαάπιιβ. Βαςοιιὶ ἅνὰβ. οοάαιβ ἔιοταξ τορὶς ῬΗοοπίουπι ΧΙΥ͂. 

θ58 ἴ. Οαάπιὶ οὐ Ηατπιοηΐαθ πιοπιπιοπέμμπι ΒΟρΌΪοτας ΧΙ. 4602 
"ν. Κάδμου τύποι Π|. 89. «. Οαάμιϊ πιοπβα Οοάϊρο ἀρροπίξυτ ἃ 
ΠΙΙο Ῥοϊγπίος ΧΙ, 46 ε. 

Ολάυ5 ΧΙ. οαρ. 48. 
Οδοοοῦ. γ1ι46 (οδοοα. 
Οδοοιβαπι νίητππι ἴ. 97 ἃ. 
(λεϊαίοτοβ οαγὶ Οἴμοι οὐ ΑἸμόποοῖος ΧΙ. 781 6. Ὁταίοξ, ϑίτα- 

τοπίοιβ. Μυγτυπιθοίάεβ. (]]Π]οταΐοβ., δῖγα ΧΙ, 782 ν. 



1044 ΠΊΝΒΕΧ ΒΕΒΈΠΜ. 

Τυ] 15. σδοβαυ. 4υΐ ῥτΐπιιβ ἱπ Βυιἐδηπίαπι ἐγαΐθοῖξ, ποπηΐβὶ ἔτοβ 
ΒΟΓΥΟΒ βοοῦσα Βάθουας Ὑ]. 278 Ρ".΄ 

(α!αθεῖ, γι46 ΟοἸ]αΡ τὶ. 
(ΙΑ Υ 5 μι... 5 ΠΑ 015. ΚΘ ητ5 Τ γαοίουμπι ΧΙΥ͂, 629 ἀ, 
Ολϊαιποάγυ5 ΟΥ̓ Ζἰοοπιιβ.. δι] οία γογαοίβδιι. Χ, 41 6. 
(αϊαϊαυ5 Ογρτγῖαβ ΠῚ. ΘΩ 6. οαϊαπιο οοτοηδηέιν ᾿ιλοοάδοιιοηϊ! ΧΥ͂, 

θ074 ἃ. 
Ολ]απβ αἱέτο τορσαμη ΘΟΠβοθμϊξ : ρμοβὲ ομΐπ5 οὐϊέζαμα ᾿ἀ08 ἴῃ- 

βιϊζαϊε ΑἸοχαπμάου, δ ἴῃ [νῖ5 ὈΙαοϊίαεϊς. οοτέαιηοῃ Χ. 436 ἃ. 

( α]αβίγιβ. γεβεϊβ Ῥογβίοα. {πὰ δὲ ΕΡμδβιὶ ἀξοθαπέυν ΧἼΠ, ὅ95 ἀ. 
(ὐδ]αι βου οἐ Δ] ἐπ σπιιβ Βαϊ αξϊοηὶβ ἰοσιας ΧΙΥ, 630 «, 699 ἃ. 
Ολ]αΐμ5. ρΡᾶγ5 πᾶν Ὑ, 200 ". 
(α]οοαπηθῃέοτιπι ᾿ὐχὶβ 1. 18 6. ᾿μιασοἀδοιηοπίοτιπι οα]οεαπιοπέαᾶ 

ορέϊπια Χὴ, 488 ". 
( αἸου!οσαπι ᾿πάτπι5 1. οαρ. 29. 
(λ!ομα ἴο5 ΧΥ͂, 6082 ἃ. 684 ο«. 
(αϊϊοο5. Κύλικες. ΜΟΡΙΠ5. ΠΙγτὶοὶ Ἰοουβ ΧΙ. 462 ". 
(α!τοι!ο. (χυλεκίδας) νοσαπς ΑἸ θ 565. πιο ἰοαιημθηέοσαμι ΡγΥ- 

χίάες ΧΙ, 480 ο. 

Οαμ4α Ἰανατὶ ἱπάϊσπαυπι τἶτὸ ἔἕοτεὶ 1. 18. ο. 
Ο. Οαϊίρσυ!α ρ. Βασομὶ οὐ]έα ἱπδέγποξιιβ 5 ἀϊσεναῖ; εἰ Νονὰς 

Βαςοίιβ. νοἱεϊέ ἀρρο!Πατὶ ΧΙΨ, 148 ἀ. 
Οὐχ. χύλιξ ΧΙ. δὰρ. ὅ. εξ δσὰρ. Θ0 564. οαἹχ δμιϊοϊας 11}. ΧΙ. 

φὰνΡ. 100. 

Οὐ! οεπὶ βρέ !οπὶ ΠουΠθι5. εξ ἁγοπιδεῖθι5 στρ] οπιπι βθοῖπι 511- 
χιηΐ ὙΤΔΟΙ 515 ΡΥ οἰβοοπέοϑ . πθπὶ ἀδὶπάο οογίο ἰ060 ἰπ μᾶχα 
Ρτγοϊοίαπε ΧΙ. 402 Ρ, ο. 

Ολ]ἴοο5 Ατσρῖνι οὐ Αὐοὶ ΧΙ. 480 ςο. 4. Ναποταΐξίξας 1914. 4, 6. 
ΟἉΠΑ) 1465.) ἤριτα φᾳαυδεάαπι δβαϊίαξομὶβ ΧΙΥ, 629 ἢ 630 ἃ. 

6040 ἢ. . 
(ἈΠ οβομγὶ ΠΠὰ5. Οὐἰεῖας ΠΡ, 184. 4. ΧΥ, 6068 Ρ. 
(ἈΠΠ|ὰ5. Ηἰϊρροπῖοῖ Αἰμιποπῖβ πρὸς ΧΠ. 537». Υ, 918 ο. ἴῃ 

πης Ἐπ ρο] 5. Κύλαχας ξαλυ!απι βοτιρϑὶς 1. 98. ἔν Υ, 218 ν. ς. 
ΨΠ. 280 ν. ΧΙ. 006 ἢ. ἴπ ἀβοίοτγιιπι παιπιοσο τπριπογαξζιϑ ΠΥ. 
109 ἃ. εἰβθιῖϊ5. οαποηάϊ ρμοτϊέις Κ΄. 184. 4. οοηνίνίιθ. ἰηβεϊ- 
ταΐδδο ἤπρσιξιγ ἀυοά ἀδβογίρδῖε Χοπορμοι Κ΄. 187 ἔν πιοτέσας 
οϑέ ραιροῦ δὲ οπμπΐππι τόσην Θσοπιβ ΝῚ], 87 ο, 

ΟΔΠΠΪὰ5. οταίου . ΟΡβοηϊ, σάποο ΚὙΠῚ. 3495. ". ο. 
ΟΠ Ο ΒΕ γ 5. μἰβοῖβ ἰάφπι αΐψας δμεμϊαβ. ἃ 410 ἔδποα ἀϊνογϑαπι 

[αοϊαμε 1 ὙΠ. 282 ς -- 6. 
ΟἉΠΠ1οΙο5.. πανίππὶ ἔα θοῦ ἀρὰ Μεπαπάταπι ΧΙ. 474 ε. 
ΟΠ ογαΐοβ ΑἸ θη  οβὶβ. μαίον ΟΠ ἰβέγαι ἀδιασοσὶ Κ΄, 166 6. 
ΟλΠΠἸοταίος αοοάἀδομπιοηΐιβ., οἰαγιι οδοϊαίου. ΧΙ. 781 Ρ. 
Ομ οταΐοβ. ῬιοΙοπιδοὶ ἔογεῖῖ. Αοσγρεὶ τορῖβ, αἀυϊαίον Υ]. 261 ἀ. 
ΟΠ πιδολιιδ.. ἄτομοι ΔΙΒοποηβὶα ΚΥ. 217 ". ι 
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ΟΠ πιοάοπ οταίοῦ. Ἰλεοι οηδνρενν ΝΟ οἷατι8. κἀῤοβεα οορπο- 
τηϊπδέιβ. Ποῖα οἱ ἴυτοο ἰηβίσπίβ ΠῚ, 100 ο. 4. 104 ε. ἀ. 
γΠ]|. ἐαρ. 24. ἱπάς Ιοὐξιιδέα ΡΙ5οῖ5 1ρ56 τις μηδ οι αἰρίνας ΥΠΙ. 
939 Ει ματαβίτιβ Υ]. 242. 4, οχ οο]εσῖο βεχαριίηΐα ΒΟΌΣΓΆΤΊΙΠι 
ΧΙΝ. 614 ἀ, 

(ΠἸπίουβ πιοάπι5 φυϊάαπι αὐλήσεως ΧΙΥ͂, 618 «. 
(ΔΙ ομ ται μἰβοῖβ ἰάοπι δίψας Απέιϊα5.. ἃ 40 ἐᾶπιοῃ ἀΐγογβιπι 

βίασαπιπε 4111 ΥΠ]. οᾶρ. 17. 
(ΠΡ Βαπ 65... ΘΟρ ΟΠ ΐΠ6 ῬΑΥΑΡΥΎ ΘΟΕ 5 ΠΝ Ι, 4 ς. 
(ΔΠἰρρίάο5. ἱταροοάμβ. ἱπιρογα ἀἄαΐ τοῖσί θη οαπὶ {ΤΙ ΠΡ ΠΔΠΚ 

Αἰδμοπὰβ τοάϊτοε ΑἹοϊ ας ΧΗ, δ8 ἃ. 
ΟΔΠρραβ. ΡΙαίοηῖϊς ἀϊβοῖρα!πβ. Ποπῖβ αι] ατὶβ. Πίοποπι ἰπ- 

ἔουποῖε: πΟχ ψοτο εὖ ἴρ86 ἐγγαππῖάοπι ΟΟσαρατο οοπαίῃβ ἴη- 

τεγποιίαν ΧΙ. 508 «6. ἔ, 
ΟΔΠΠρυροι γεπυβ ϑγγϑοιβι5 ἃ καλλιπύγοις βοτοτῖθυβ οοπβοογαία 

ΧΙ. οὰρ. 80. 
(ΔΠΠἸΡΈμ πο 5. ἀοππαροριβ Αἰποηΐθηδὶβ ἄοηα δοοῖρίε ἃ» Ηατραῖο 

ΥΠΙ. 341 ἔ. ον» Τυιρίαπι πιογοίσίσθμι τοπὶ ἀπΠαριἄας βαδπὶ ὙΠ]. 
998 ἢ. 

(ΟΠ ΠἸβέϊαπι. ππϑγοίσ!οαϊα ΒΙΡακ. ἷπ {απ ε8ὲ δρίρταπιια Ηθάυ] 
ΧΙ. 486 ἃ. Ἄοορπομιθη οἱ ἔποτὰξ Ρέοομοῖοπα ΧἼΊ]. δ8 ὅ Ρ". ο. 

ΟἈΠἸβίο., βουνοῦ {Π|γ55ῖ5. ἃ πομημ}} 15 ῬΊασα ποπιϊπαίᾳ ΕΥ̓͂, 1 8 6. 
ΟλΠἰδέο ποτ σῖχ . ΘΟρη. ὅτ15.9 δἰιβαιο πιδέοι!: φόρα. (οτηῖχ ΧΗ]. 
89 ἃ. 

ΟαΠΠἸβίταία ΤΠ οβθΐα πιοτοινὶχ Υ. 990 ᾿. 
ΟαΠΠἸπἐγαΐιιβ.. ΟΠ] οταεῖβ ἢ] 5. ἀοιημαρόοριιϑ ΑἸΠΘὨΐ ΘΠ515. νο]αρία- 

εἶθ ἀοραάϊτια Κγ. 166 ε. ΧΙ]. δῦ8 6. ΧΥ͂. 690 ἃ. (οηΐ. 
ΤΠ. 44 ἃ. 

( α] Πβέγαΐιιβ σταπιηδίίοιιβ. ΑΙ ΒιοΡ μάποιβ. Ὑἱάς Ατἰβέαγομιβ. 
ΟΔΠχοπα Τοβθαϊα, οοποιθίηα ἀαία ΑἸοχαημάτο ἃ ΟἸγηιρίαδε 

πιαίτο Χ. 483 ἃ. 
ΟΠ χοπτιβ δοοιβαῦ ἄποοβ Α(ΠΒΘη θη 565 ροϑὲ ρυρπαπι δ Αὐρίπεβαβ 

ν,,.218 ἃ. 
(αἱρὶβ. ροουαι ΧΙ. 468 ἢ. οαἱρίοπ ΧΙ. 47 
(λΙγοα, ΕΔΓ ἱανθηΐβ γαβέγα ἁπιογα οαρίδ. εν ΤῸΡΟ 56 Ρτδθοῖ- 

Ριίαι ΧΙΝ, 619 ἀ. ο. 
ΟλΙγοα οαπέϊο., ἴῃ ΠΟΠΟΓΟπὶ ᾿Υβανα γίγρίπὶβ 1014, 
Ὀα!γάοπ., Αείἰο!ας ορρίάσμι ὙΠ]. 317 ἃ. Ἠρτουϊος ἀκε π κ οχ- 

ΟΟϑδΒ10 ΟΟοἾ50 ΡΟ γῸ ἁπαδι πιϊηἰδίταπές ΓΧ. 410 ἴ. 
Οα!γάοπίιπ ρον [Χ. 401 ν. 402 ἃ 
Οὐ] γρ5ο. Εἴα5 δράοβ βρίοπάϊας [. 10 ἃ. 
Οαμια . ορρίάπμι Οαρραάοοῖας [. 30. ἃ, 
(αιδηδι Τιγάοταμι Τὸχ νογαοββί ΠῊ5.9. 5. πὶ ὈΧΟΤΟπ, ἴῃ γιβία ἀϊπ- 

βοοίδμιν ἀονογανιε Χ, 41 ο. 4. 
Ολμγεὶβ δχροάϊεῖο π Δεργρίαῃι βιιδοορία οδέ μι] ον 5 σγαίία 

ΧΠἼΩΙ. ὅ600 ο. ἀ. 
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(ἀπο ορατ 8115 ἱπ ροιῖρα Ῥεοϊειπδοὶ ῬΒΠαΔοΙρΗΣ Υ. 90] ο; 
(ὐδπιοῖιιβ ἀββαίαβ ἱπέοσον τορὶ Ῥογβάσαπι ρροβίξαβ Κ΄, 130 ἢ. (σπῇ. 

Ιν. 143 ἔ. 144 ἃ. δανιεῖ Βαοίτιαπὶ τορι βεϊβδὶ Κ΄, 919 ἃ, 

Οὐλπιῖξα, Ἰαπὶ ΒΟΟΣ δέ ὑχοὸῦ ΧΥ͂. 699 6. 
Οἰμπιαγὶ γν 6] ΘΠ ΠΟΥΪ 9 56 ΕΠ] στ πὶ βροοῖοβ ΚΠ. οαρ. 7. 
(αιπμαία δ (πημπιδεο5 ἰγ, 140 4. 141] ἃ. 
Οδιηραηὶ πίον οοηνίνία δ μρι]αγὶ οοτέδηῃνί πα ἀἰσ] δά! απέυχ ΠΥ. 1 8 α. 
Οαιιραηίδο γὶπᾶ, περὶ Καπύην ἵ. 206 ἢ. 
ὕσπαο. Κάναι, ΑδοΙϊάϊ5 ορριάππι: Καγναῖα σῦχα ἩΠ. 70 ἃ. 
Ολποοτ. γι Αβέαοιβ. ΟἝγάριβ. 11. σα ποοΥ δὲ ἐπα. οαπὶ 

οδοίουὶ ρίβοοβ Ὠδίοπε, ρθάϊρι σταάϊαμέιν ΠΠ 91 ο, σαποοὶ 8. 
χαρχίνιον ΠΗ. 300 ἔ. 

Ολπάδυϊιβ . οἀυ!απι ΤΥ, 132 ἵ. Τιγάϊουμι ἱπνεπέιμι ΧῊ, οαμ. 12. 
ΧΙΝ. 6064 ο. 

ΟλπἀοἸαντιιπι πιαρηΐ ἤοιπι τορὶς ῬΟΥβάταπι ἀεβοτίρϑὶέ Ῥοϊ γοϊοξι Υ.. 
9206 ε. 46 φὰ πο! τὶ ΧΥ͂, οαρ. 60. σαπάεϊαρταπι 3600. Ἰποοτ- 
Ἠΐ5 ἰηδίσαοίιι ΧΥ,, 700 ἃ. 

Οαπάγ]υ5, μ]αοοπέαθ ρθη 1.9 ἃ. ΤΥ. 172. ν. ΧΙΥ͂, 644 ες. 664. 
Οἰππϊιοϊάϊαμι 9. ξεβύιμν ἀρὰ Ατρῖνοβ ΠΙ. 99 ς. 
(απὶς νοπαίϊοιι5 μαοοηῃίοιβ 1. 28 ἃ, φαπὶβ οαπάϊοεπι ρματὶξ. 6 410 

παβοϊξαν υἱτ5. {Π. 8 ὅ "Ὁ. οδπὶβ ᾿ίσηθα.. ἴῃ Ῥγεμίαθ ογάοιϊο δἰ σπὶ- 
Ποῦ αῦ βεπέεπη οδηΐπαπι 1. 70 ο. 4. ΡῈ οάπεπὶ ἰυταΐ οοταΐεβ 
ΙΧ. 570 ο. 

Οληῖς οατοματίας ὙΠ]. οαρ. 8. οαπῖβ πιατὶ πὰ ἐπ᾿ οἶδο 1αὰ- 
ἀαΐυν 80 Ατοβεβέγαίο ΕΥ̓. 1608 ο. ἃ. } 

Οαηο5 ῥσᾶθ ὁδοίουιβ ΔΗ ἰμλα Πἰθτ5 ΄ασέξιοτ Βοπΐβ Ἔἐχοο! απ ἈἼΠΙ. 
Θ11 ". ες. οαπιπὶ ΟΑΤΠΟ. ῬΥδοϑοσεϊπεη ΟΕ] ΟΤπὶ. γοϑοοΡαπέι 
αταθοὶ Υ11. 982 ". 1ν΄. 1605 Ρ. πορὶϊεβ οᾶπεβ, [πάϊ. Ἡγτοδηῖ, 
Μοϊοββὶ Υ. 201 ἃ. Ερίγοίας. Μοϊοββὶ, ᾿ιαοοιϊοὶ ΧΙ. 540 ἀ. 

(δπίπαπι νυἱέαπι ἀραπέ ογπῖοὶ ἈΠ. 612. ". φαΐ οαποβ δἕ βιπέε 
εὐ νοοῦτὶ σ]ουϊαπέαν ΠΠ. 90 ἢ, 

Ολπιέῖος ἀπᾶάς οτϊαξυτν δὲ οὐχ οἰξϊα8 οαποβοαπὲ (τ ἀΠΡπΙΘ ΠΕΐβ πξι πέντ᾽ 
ΧΥ. 692 ". ο. 

Οδππαρθί5, ἃ ΕΠποάσπο ἥπνιο δἀνεοία π᾿ ϑ᾽ο  απὶ Υ. 900 ἢ, ᾿ 
Οδπορὰβ ορρίάμι., Κάνωβος 1Π|. 90 ο. ὁ πρὸς τῇ ᾿λεξανδρείᾳ 

ΜΚάνωπος Υ11. 396 α. 
Οαπορίοα μ]ασοπία ΧΙΥ, 647 ο. Οὐπορίοευπι (Κανωβικὸν) 

ΝΠ οβέϊαμι ἢ. οαρ. 90. 
Οππίαυεῖοαθ ροῦπας ΧΥ͂, θὕ8 α. 
Οδπέματιβ. ΠΟΠΙΘπ ψὰβὶ5 ΡοίοΟΥΙΪ 9. ἰΐοπιὶ πανῖσιὶ ΧΙ, οἂρ. 47 84. 
ον οΥ̓Παΐι5 οὐ ιδαμι λοῦσα ΧΙ. 474 ε. 

Ομ μάσιβ 9 ποιοῖ Πρ οὐ πιβάαπι ΑἸΠο ποῖ ΧΙ, 474 ἀ. 6. 
Οὐπερανιάι Ῥοεῦβαο. φυσηο πιαπάεπάο ἀοΐεββαθ εἰ ογαπὸ ππαχῖ!]δο, 

Βίαπεῖ οἰ αι ἴῃ ο5 ἱπσοτοθαπέ ἔαυια! Χ, 4710 ΒΡ. 
(ἀπε πατιμ γονῖα σοποτα οἕ ποιηῖηα ΧΊΥ. ον. 10. 54. 

᾿ 
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(απίοτοβ δριιὰ Ἠοπιοσῖπι πποάδβεϊ ἃ0 γνοῖπξ Ρ ἢ] ΟΒΟΡΒότιπι ἰοσιιπὶ 
ἐεηοπέος 1. 144 - ἀ. 

Οαπέι ἀοἸδοίατι ρογμιδοίυσ ἐγ 8 ΡΙΒοῖβ 9 αὐ 6 ΠΔΔΤῚ ΟΧΒΠΠἰδὲ ΥΠ. 
328 ἔ 

(απιυβίηδ νϑϑέϊβ ΠῚ. 97 ε. 
Οαραποαβ ἀἰν ει5. πϊπιθ ᾿πβοϊοϑοὶς ΕΥ̓. 159 ἃ. βοαϊαβ δάβοἊεπάϊε 

ΥΙ. 2538 6: ; 
(αραπίοας Βιοοοαθ ἀρ Αὐἰβέορμαποπι Χ. 418 4, 
Οδρπεβίαβ, οο θυ γῖβ εἰθίσθαι ΧΠ. 598 ἢ, εἴτι5 ἀϊοξαμι, ΝΟ ἴῃ ππᾶσπο 

ἱποβέ Βοπιπι. 564 ἰπ ῬΌπο τπᾶσπαπι ΧΗ, 629 ἃ. ". 
Ὁἀρῖ 5 φαᾶτο ἐπ ἱποέὰ ἐοηἀοαξιν ΧΥ͂, 67 ὅ 8. 
Οαρϊέο ρῥίβοῖβ. 5. οαρμάα!β {Π|. 1719 ἃ. ὙΠ]. 306 6.- 807 ". 

Οαρπίαβ νίπυπι ἴ. 31 6. 
(αρραάοοϊα ἀαυᾶπὶ μαῦεέ ορεϊπιαπι Π{. 48. 6. Οαρραάοοῖϊας τὸχ Ὁτο- 

Ρἤεσπος Χ. 440". ὃ Καππαδόχης, Μιεβτγιάαίος Κ΄. 919 ἃ. 
Οδρρδάοουπι (5εγνόγαμι) θο]οπία Ἰλοπιας 1. 20 ς. (ἀρραάοοοα γμὶ- 
βίονία ἁτέε ϑγαοβίαδηίεβ ΠΠΠ. 112. 6. 118 "ν. (αρραάοοίι5 μαπὶβ 
11.113 "- ἸΨν. 129 ε. ὑδρραάοοῖοα ρ]αοοπία ΧΙΥ͂. 647 ε. 

Ὁαρραχὶ ΠΠ.- 03. ἃ. νἱπι μα] ἀοῆοίϊοπέος. σίγοβ σουροτί τοβοίοπαϊξ 

ΙΧ. 405 ἔ. σἀρρατίη π᾿ ἀρτῖβ ΟΠ Προ θα πέ ΡΔΌρΡΟΓα5 ΡΈ 6116 ΧΠΠ. 
ὅ607 6. ᾿υταπγοϑῃέϊη ΡῈ. οἀρρατίη ἰδ. 370 ς. 

ὕαρτα, “715. σοσπομιθὴ ΝΙοομΐα ππογοίτι οἷ ΧἼΠΙ. ὅ89 6. ἔ. Νδη- 
πὶ ΧΗ]. 587 ἃ. 

Ὅάρτας ποῦ ῖ]65 ϑογτίας οὐ Ναχίας 1. 28 ἃ. ΧΙ. ὅ40 ο. δαρτας 
πιδοίαπε ΤΠ Δοο Δοπιθη ἴῃ οορί ἄ!θι5 ἐγ. 138. , δαρτίπδο σαγπὶβ 
6515 το ϑἐϊβδίπηιιιι οἰΐοοϊέ μοπηΐποπι. βοά βιάοτσὶ5 οἄοτοπι γαϊάσ 
ἱπρτδέιμα ΓΧ. 402 ""». 6. εχ οαρτγάτγιπη Ἰδοίς ἢξ οάβϑιβ βυιαν δδὶ- 

χὰὰ5 Τ τοι 5 ΧΙΥΝ. Θὔ 8 ". 6. οᾶρταὰ Αἰμοηὶβ πθο π᾿ ἅτοοπὶ δ- 
ΒΟ Πα πθὸ ἱπιπιοϊαέιν Μϊποσνας ΧΠΠ. 587 ἃ. 

Ῥτονογθίιμι. Αά σαργὰβ δι] νοδέγος πηἰξεϊπιυσ ΠΙ. 58. ἃ. 
Ὁ λρτίοορβ. Δοροοορ μαι, ανὶβ ΚΠ]. 358 ἀ. 
(αρτίἤοι5 ΠΠ. οαρ. 10. δά πἰμα τα ἀϊ πολ οαρτ ἢ οἱ ἀτθοτὶβ οαταπέιτ 

Ραϊπιὰς ΧΙΥ͂. 651 ο. 
Ολρτίβοιβ μἰβοὶς ΠῚ. 107 ἢ. ὙΠ]. 3855 ἢ. 
Ὅδρυλ. (οοπῇ. ( ἀπιραπία.) 101] νίπππι ἀυθυβέϊναση 1. 31 ἃ. ἴῃ Πα- 

Ππᾶθ ἔδηρ]ο (ἀριδς βογναθαΐι Ροσα πὶ Νοβέοστουμπι Εοπιοτίοος 
ΨΘΥΒῸΒ ᾿πΒοΙ]ρίο5. Προ ΧΙ. 400 6. 489 ". ο. Οἀριὰς υπ- 
ξασπέυ ορέϊμηιιπι τοβδοειηὶ ΧΥ. Θ8 8 6. 

Οδρυάπυπὶ νίπαπι, Ἰαπυανὸς οἶνος 1. 27 Β. (οοπῇ. αμπιρα- 
. πίας γίπα.) Ὀαρυαπὶ, Καπυήσιοι οἱ ἐν Καμπανίᾳ. Ὁτοεοιία- 

ἐὰβ ἃ δ γβαγίίαβ Ἰυχυνία Βαροταταπέ ΧῊ, 528 ἃ. ". Ἠαππηὶρα- 
Ἰειὴ δοοϊνοσαῃέ ἰδ14. "». 

(δριιέ βαογιηὶ ἀπέϊψυϊβ μαβθίξιιπι  ἀπάσ ΡῈ οαραὲ ἰυταπάϊ πιοβ 1, 
ΘΘ 6. ὀαρεϊβ ππαέι! ἀββθηβιπι εἰς ΘΟ ρτοἰ αξίο πο πὶ 5 ρΠἐ ἢ οα πλτι5 
1014. Ομ Π6 5. ΒΕΠΒῈΒ ἰῃ οαρὶίε ΧΥ͂, θ74 6. οαρϊέα φυδέξιον μα- 
θέχθ βίθὲ γίβιιβ ορτίαβ Χ, 449 4, οοπῇ, 1Υ, 168 ο. 

- 
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(αταθιβ Ρἰβοῖβ 6 Θα ΠΟΤΌττπι ζατα]α ΠῚ, οαρ. 64 ξᾳ: ὌΝ 
Ὀλτάθιιβ ΟΠ πιο οπεὶβ. οορποιιθη [Κ, 134 ἃ, 

Οὐτγαηὶ Δίδοεοηΐδ οοπν νἑιπ πιρέϊα!]ς ΤΥ. 198. ". οἂρ. 9-ὅ.: 

Οατλῖπα, Αρυ]ας ορρίάαπι, ἃ Τ᾽ αγοηέϊηϊβ ανοσβαπι ΧἼΠ, οαρ. 23. 
Καρβινιᾶται ἈΠ. δ23 ε. : 

Ὁ ἀγθαηοὺ} ἴηάϊοὶ ΧΙ. 539 ἀ. 
ΟΔγομαγίαβ μβοὶβ 1. ὅ ο. ὙΠ. οαρ. 76. δαπὶβ φαχ ματιὰ Υ11, φὰρ. 

δῦ. οοποοοσέι ἔλο 1} 15 ὙΠ]. 357 ". ' 
ΟἈΥΟΒάσιΒ 9 οορποιηθη  Ὠγαβοηὶβ Υ]. 95] 6. 
Ολγομοϑίσμπι Βα Πλπλἃ ΡᾶΤ5 Π1Δ]}1 παυέϊοὶ Υ. 908 6. ᾿ 
Οἀτοοβίθπι ΡΟΟΙΪ σθηιβ Υ. 108 ςο. ΧΙ. οαρ. 49, 
Ολτγοΐπι5. δέ ροεία. ὀρχηστιχὺς ἵ. 22 ἃ. 
(ατάδιμα!α. πιᾶχᾶθ βρθοῖοβ {Π|. 114 ἢ. 
Ὀ(αγάϊα. ᾿Γγαοῖδθ ὁρῥιάσμπι ὙΠ]. 351 Ἃς. ΧΗ. 520 ἀ. 

(ατάϊαπί δάὰοβ ἀοοθης δά εἰθίαγυπι τηοάο5 βα] το : πᾶ6 ΤΟ 
οἷ ἴῃ θ6] 0 οὐ ΒΙβα εἶθ οχίειο {πὲ ΧἼΉ, ὅ90 ἃ - ἔ, 

(αγάνι5 νοὶ οαγάυϊβ Π. 70. 6. οατάυπι δὲ οαοέυμν ἀπῖμη ἰἀομ 116 
6588 οχἰβίϊπιαί Αἐποπαοῖβ {Ρθ14. 6. ἢ. 

Ὀατία Ῥμοθηΐοο πομπιϊπαέι ἃ Οὐτίηπα δὲ ἃ Βδοομυ]άς ΨΚ, 174 ἢ, 
δὴ] ει ρ αι ἴον β - Νορέιηὶ ΠΠ. 49. ἃ, 

ὕαγε5 ἁλὸς ταμίαι, ἱπνοπίοτος ἀχάτων φορτηγῶν 1. 28". 
Το] οατῖ θι5. ΡΓῸ ΒΟΥ 5 πξαπέι ΥἹ. 971 "ν. αὐτο οὐτνίροῦοβ ΥἹ]. 
320 ἃ. Ῥαγβαγὶ ὕαγοβ δαυιαι ᾿ποοϊποτιπέ ΧΥ͂, 672 ἃ. ε. 873 ἃ. 

Οατίουπὶ ὁοαπι Π|. 60 ἢ. 67 ἃ. Καριχοὶ σταϑμοὶ ΧΙ, 
ὅ80 ἀ. Καριχὸν μέλος ΧΥ. 66 ἃ. Τυρυῦτε Κ΄. 174 ἔς. 

(ατγίοα ἐσχὰς, (ῷρυγίας εὑρήματα συκῆς [1. ὃ «. Π|. 7 ». οα- 
τίοαο ΟἸππο ας 1. 30 ». οατίοας ἀμπ]οία οϊοίαε βομιπῖα 1. 97 Γ. 
ἀ σαν οἱβ δὲ νυ 8 δασιι. στ πο 5 δξ ποι Π 5 αὐίξας ΧΙ, 
οὰρ. 67. ρτγαθβέαῃεϊββί μια παθοηέὰῦ Αξέϊοας. «αΐθι5 ἀρροβίεϊβ 
ΧοΥχοβ πιοπθίιν 46 οχροάιείοπο ἴῃ Ογαθοίαμι βυιβοὶρίοπάα Χ ΠΥ. 
Θ52 Ρ. 6. οατίοας Απιοπαγιιπι ἱπδίρσης 014. ο. 

Ὀατίάο5. ταθοισν ποιμθὴς ΘΔΠΟΘΙ]οσιμι. 4υΐ [υαξῖπα Βα. ας 1 
ἂρ. 00. 

Οατγιάοβ., ΟΝ ορρίάαμπι {Π. 10 ἃ. 6: 
(ατγίοπ, οὐαίι ποιοὶ ἀρι ΕΙΡτόποπὶ δοπιϊουπι ΓΧ, 377 ἃ. 
(Ἀτιμα ΠΟΥ πὶ ΠΙῸ5. ἱπ Ὀτορὶπαῦϊοπα 6 γοπὰ ἔγοπειβ βαπσαΐποιι αἷ- 

χἰβοοπίϊιη νἷηο [{{ 45 ἢ π᾿ Ὁ ἀγπιαπῖα οοπῇοἴξατ οἰ όταν ἀθαμ- 
τἰῖπιιπι ἴῃ πϑιην τορὶβ Ρογβασιπι {4 Θ7 ἃ. ͵ 

(ἀτποοῦιπι ἔοβεὶ ἀϊο5. ἀρὰ Ἰνπσοάαοιοιοβ, πα Πἔαγὶβ ἀἰβοὶ πᾶσ᾽ 
ἱπιϊξαεῖο [γ, 14] 6. ἢ, Οὐγποα ρῥυίπιιβ νοὶ Τογραπάον ΧΕ. 
090 εὲ.- φυαπάο ῥσίμγπι ἐπϑεϊξαξα 014. 6. Ε, 

(γποῖιβ δίοσατγίοιιβ. ογηΐοιι. ἱπ Ραγπιοηϊδοὶ οοθπὰ οΥπίσογιπι χὺ- 
γοῦλχος νοοσαίυγ Κ΄. 150 δ, . 

(αγο . στη 5. (ΓΗ θτ8 ἀββαξίβ. ππαχίπιο θΌΡ1115., οὐἵπιὶ ΘΒ ΡΠ ΕΙΣ 
Τορσο5. ἀρ Ἠοπιοτιπὶ 1. θα, 12}. 25 ο. πδο ἐάπιοπ ἵσποτα- 
βαπέ οἰϊχῶβ σῶσηοβ 1. ῶ 6. ΘΆΓΠΕΒ οἰἶχος 'π συβίατίοπο ἀρρὸ- 
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δἰέας Π΄. οαρ. 47. σἄτπεβ ΕἸἴχας 85518 ργαεβέατο ν᾽ οπέυν ΧΙΥ͂, 
656 ἃ. Β. ἃ δπατηΐππι ΠΟΙ πᾶσι δβὶ ἀγοοαυῖϊε ΠΟΙΏΪΠΟ5 ἀτϑῷ 

εἰ φοφαυϊπατία ΧΙΥ, 660 ἔ. 
Ὀατοία, τὸ χκαρωτὸν.. πιο!ίοτβ 5ισοῖ 4πᾶπὶ ραβέίπαοα ΓΧ, 371] ε, 
ζατραθα. χαρπαΐα .. βαϊέαίίοπὶβ σοπὶβ [. 1 ἴ. 
(αττὰθ., Μοεβοροίαμιίας ορρίυμπι ΥἹ. 252 4. Οδγτοπαβ Απάτγοϊηδ- 

οἰπ5 1814. 
Οὐλτέμβαθα, (εἰ ἰπϑαΐϊαο ορρίδιπι Χ, 450 ἢ, 
Οδγέμαρο ἃ δοϊρίοπα οχρυσπαία ΧΙΥ͂. 67 Ε, ΒΠρΡΒΐππὶ εχ (αγέμας 

δῖπε 1. 28 4. Ολτεμαρίπίθηβεβ βοοϊοέαίομι ρείπιπε Δ στ  ἀδέῖς Ὑ, 
213 6. Οδγεμασί πίοπβοβ ἐαρείεβ 1. 28 ἃ. 46 μερ!ὶβ (αγέμαρί- 
ὨΪϊδηβίσπι βουίρβιέ ΡοΪοπιο. (νἱά. 1πη4. Βοτιρέοτ.) νοβέθπι ργθίϊοβαπῃ 
διπουππέ (τε μασί πίθηβοβ ΟΧΧ. ἐα]οπίς ΧΙ]. ὅ41 ". ἴῃ Ολγίμα- 
σἰπίθπβίπτπι ἀϊῖο πα εβέ ἔοηβ ἅᾳπᾶςε οἰεοβας Π. 42 6. ἢ, 

Οαταυτὰ, Οατίδε ορρίάυμ, ἀ}]1 ἔοπβ (πᾶς βίοοας δέ οαἰϊάας 1]. 48 ἃ. 
(αγγα. κάρυα, παοοβ Π{. οαρ. 38. 
(ὐγγα, ἡ καρύία,. πυχ δτῦοῦ: εἴ τ᾿ιπὰ εχ Ηαπιδάγυδάϊ νι Ὠγπι- 

Ρ 5. ΠΙ. 78 ν. 
Οαγγαείάες., νἱγρίποβ Τιαοοηίοαθ ἱπ Πίαπαθ (ἀτυδεϊ 418. Ποπογοπὶ 

βαρ οΔεῦς δ τ τῆν 492 1. 
Ολτγγαξϊά65 δϑάϊβοίιπι βιιβεϊποπέος Υ]. 941 ἀ. 
Οαγγοῦ οἀπ!πμι. Ὠυγάϊουπι ᾿ηγεπέιμη ΧΠΤ. 516 ε- 
Ὀαγγπηία. Υἱ4 6 Οοεν, Ηἷὰ. 
Οατγϑίαβ. ορρίάυπι ΕΡοεδο, εὔοψον χωρίον ΔΡΡοΙἸαξαῦ ἃ» Ατ- 

᾿ ὁδΒεοβίγαίο ὙΠ. 304 4. (ἀτγυβέϊ ἁἰυιηπιβ οασοάθιβ νοὶ ῥαΐιλα 
1Υ. 169 «. ἵἴ. 6011. 1Κ. 13 6. 
“ἢ Καρυστία, αδοῖ Οαγγδὲϊι ορριἀϊ Κι 212». Οαγγπέϊας 

τηαοηϊίες Υ11. 20 «. 
Οαγγβίυβ. ᾿ϑασοηϊαθ ορριάσπι, ἰπ υἱοϊηΐα Ατοδάϊαο: υὐάδ ὕδεγ- 

βέϊαπη. σίπαπὶ 1. 31 ἀ. 
(ἰλξαηάεν τὸχ δίαοεἀοπίαο. Ηοπιοῦὶ βέπαϊοβίβϑίιβ ΧΊΥ, 690 ΡΒ. 

1υνεπίβ 8. δηπογιμι βαήίθηβ (πο ἀθδιπιθ6 5) οοοπαμναΐ, «ᾳαοᾷ 
ποπάππη ἄρταπὶ οχέγα τοίϊα ἱπίογομπιϊββος ἴ. 18 ἃ. ἔταῖδσ οἷπα 
ΑΙΟΧάσομις ΠΠ{. 98 6. 

Οὐβαηάον, τορο (ΡΆΠΙΡΡρο Ανίάδοο, ΑἸοχαπάτιὶ ἔγαεγο) οὰπὶ 
τοσὶπὰ βοριιϊίο. ἰπ δογιμὶ Ποπογοηὶ σ᾽ αὐϊαξοτίπι οοτέαηθη ἴἢ- 
δειέαϊε Κ΄. 155 ἃ. (δξβαπάγοαμι οἰΥἹ]5 ἐγεσιοπίαε ΧΙ]. 784 ἃ. 
εἰϊτι5 βεμενο]οπεϊα δά πιαρσηάπι ροξοπεέϊαπι οὐ οδειι5. δέ [) ὁπιοίσιβ 
Ῥμαϊετεὺβ ΧΙ]. 549 ε. 

Οαξαπότα, ὑρυδόν τ ΤῸ σοποιῖηα. βἰπια] οαπὶ 1080 1πέοΥ Ποϊξιτ' ἃ 
ΟΣ Αθβετρε: ΧΗ. ὅδθ ς. ὅ00 4. 

(ὐραπάτοα, νϑέϊ5 διδόντα. ἱπδέαπταίη οὐ οἰνὶριι5 του οπέαξα ἃ 
Οαϑαπήτο ΧΙ. 784 ο. πιᾶρσπα ἱπάς σορία Δίοπάαοὶ νἱπὶ ἐχροτ- 
ἐλίιτ 1014. 

(λβαπάγοπδίπι τπασὶβέγαί θιι5. πονα οἔ ἱπαιιάϊέα ἀϊα!οοίο δρὶ- 
βίο απι βογίρϑις ΑἸοχάγομιβ {Π|.- 99 6. 
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Ὁαβουβ Θουΐα5. Ῥτδοβέαπεϊββίπηιβ 1, 27 Ἢ, ΧΙΥ, 656 ἃ. ΒΝ. δἄβοιιβ 
Ομευβοποϑῖιβ Π. Θὅ ο. ΙΧ. 370 ἀ. Ογεβηῖὰ ΧΠ. 510 ἀ. 
Ῥηγυρίαβ 1014, Θγγαοιβίαβ 1. 27 ἢ. Ὑτοιμι 5 ΧΙΝ, 6ὅ8 Ρ". ο. 
ἄς οαβεο ΧΥ͂,, δαρ. 76. 

«Οὐβίυ5. (Ὁπαγίβἰι5) ΕἸοιΒ. Ι6πῸ.. ποτιβ ἀπέθαρ δ αταπιηια ἔαπιο- 
βάσαπι τηογοίστι πὶ ΧἼΠ]. ὅ93 ἢ. 

Ὀαβριῖβ Ροτεῖβ ἀβᾷαο δα Τ παΐη πηροτανῖὲ Ζατίαἄτος ΧΉΠ. 57 ὅ ἃ. ". 
(απεβὶα ἀτοόπιὰ Υ. 198 ἅ. εχ ἥ'γτίῖα ΧΙ, 651 ἢ. οαδδία υ ῥνᾳ 

ἵ. 6. τορίο ἑυτίξετα [Χ, 408 ἀ. 
οὐδμδεθξ: πυρσὸς ΠῚ οαρ. 43. 
Ὁαβέοσ ρϑάϊθυβ. (1. 6, σατϑι!) ΡΟΟΌΪαπι Ῥταομαΐαπν ταϑτιε ΧΙ. 408 ο. 
Οαβίοτιμι ἀοῖοβ ΔΕΠοπῖβ.. τὸ ἀνάχτορον Ὗ. 218 ἃ. 
(ἀϑίγαξίο πια! οσιιπὶ ἃ γα !]5 ἱπνοπία ΧΙ, 51 6. 
(Οαέαρ γαοεῖ ο{αϊξοβ ἀπς ποιηϊπαί Υ. 194 ἔ, 
(δΈ1πι5 οτπαξα5.. ἀπ!οϊατίαπι ορὰβ ἀρ ἢ οιπαπος ΧΙ, 647 6. 
Οαέο (πιδῖ0γ) Παχιγίαπι ποππα  ]} σιπὶ ἀσοιβαί Υ}. 974 Γ. 
(εοθ] ΡΟ. ΚΟΥ͂ΡΟΙ 9. ΒΡεβέϊα Νιπηϊάϊαθ, ονέαπξα διιο Βομηΐποβ πὸ- 

οη5 Υ. 22] ". ς 

ὐλιοπαοορ μου ΞΟ ΤΙ ΠῚ σΌΠῚ5 ἀρ Θιογοπίοβ ΥἹἱ, 971 ἀ. 
(ανατιι τορι] ΟἍΠΠὰ5 ἃ δοβρίγαίο ἀββοηίαίοσγο ἀδρτγαγδέιβ ΥἹ], 

952 ο.«.: 
Ολυολ] 5 Ρ]απέα ἥἴοτο ὑπ 6 Παΐο ΓΧ, 371 ἃ. 
Οαποίϊηηπι νἱπιπι 1, 927 ο. Ῥτοὸ 40 Οαυϊίπυπι ροϑεΐέ Ητπι δι. 
ὕαποοι, Νορέαπι Πἰπι5. μορτοὶ ραΐου οχ Αβέγάαμηΐα Χ. 412 ἃ. 
Ολνθᾶς ἱποίαβιιβ Τ ΘΙ ΟΡ ΠΟσι5 ἃ Πυγβίπιδονο τορς ΧΙΥ͂, 6106 ο. 
(λυ! πᾶδ.. σοΡθίοταπι Ρἰβοῖπιπὶ βρθοῖοβ ΥΠῚ. 80 ο. ᾿ 
Ὁαυμπαπι νἱπαπι. γἱάς Οδποίπιιπι. 
(αυπιι5. Οατίας ορρίάπην. οὐΐα5 απ απέιν ἤοὶ ΠῚ, 76 ἃ. 
δαπιις ἰπβαϊα ΧΙΥ. 621 ἃ, 
Οαυροπα: «αὶ ἴῃ εὰ ρταηβιιβ δββεῖ ἀτοοραρίία, 5 Ατθορᾶρο οχ- 

οἰαδεναίυν ΧἼΠ]. ὅ606 Ρ". 
ὕεα ἴηβι]α. Υἱ46 Οδι5. 
(ἐνὸς Ογχίοομιιβ οὐπίοαβ ; οὐΐι5. Θοοηαπι ἀοβοτί δῖε ῬΔΓπιθη βοῖιβ 

Ιν. 156 «. 
Ὁεοτορίδε. Κεχροπιδῶν κόροι Π. 47 «. μετ ἱγοπίαπι οὗ Κεχρο-- 

πέδαι ἄς ΑἸπδηἰ θη βίθιιβ.. οαπὶ ἃ πιδίογιιηὶ Ὑἱγέιίθ ῬΓΌΓΒΙΙΒ Δε- 
οοϊββοης Ὑ. 212 ὃ. 

Οδοτορβ Αὐιοπὶς πιδέσμοηΐαπι ἱπβέϊειτε : ἀπάς διφτὴς ἀϊοίι5 
ΧΙΠ. δῦ ἃ. Ῥτογογθίυμι, τῇ δόξῃ ἐπάνω τοῦ Κέκροπος 
ΜΙΚΩΒΟΊ, 

Οεάτιβ βεοία, σχιστὴ Υ. 20 Ρ. ἃ οοἶγο ἀτῆογς ἀοποπιϊπαΐα οἷ- 
τα πραΐα, 4υαδὶ οοάτγία, οοπϊοοίαγοτας ῬηδηΐαΒ Εὐτοδίαθ. ΠΙ. 
84 ἀ. 

(εἴδεπαο, ορριάππι ΡΒγυρίας ΠΥ. 184 ἃ. (εἰαοπαάτιμι τὸχ 1υϊέγο- 
δὰ8 Χ, 415 ". 
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Οε]εθα, τσᾶϑ ροΐοτίυπι ΧΙ. φἂρ. 50. Θε]οθοῖιμι κελέβειον ΧΙ. 
478 ἃ:.ο. : 

ΟεἸεάοποβ, Κηληδόνες. ἀρπὰ ΡΙπάατιμι γΙ. 290 ε. 
(εἸεγιἐαέθ οαγ. Ορὶι5 56 ἴῃ "610 ΧΙΥ, 6390 ἀ.. 
Οοἷδ5. μετοβ, Πεοίαμη παμηθη γοηοσγθιηι Χ, 442 ἃ. 
(εἰουιβέας. βαϊξαξίο ; δα! ἑαεϊομΐβ σοπμὰ8 δά Εἰβἰατι. χτποῦοβ ΧΙΝ, 

029 ἔ. 
ΟεἸέαε. 5. 411 (ἀδηδην ἱποο]θηέεβ, δή ἤθοθμ ἡμάζεπον, ἄςα5 

δάοταπε Κ΄, 1502 ἃ. 1ηξοσ, οοοπαιη ο]αϊαίουο οογέαηΐπ 6. ὁθη- 
στοαὶ οοπδισογεγμπηῦ 104 ἃ. ". βειρυ !αΐα δυσὶ διυιϊημπια.. γν } σἱηὶ 
οογίαᾳ Ἰηθηϑιγα. β ςΕασ 5101 ο]δάἴο ρτγδθοῖάϊ ραξπιπέῃτγ ἐν 4, ". ο. 
ἀϊέοτοβ νἱπι. θἰθαπέ Πα] οαπὶ διὲς Δίαββ Π!ΙΘηβο. ἐδηιίοτοβ. οο- 
τον βἰαπι. 4αὰπι ΘΟΤΙᾶπι νοοᾶπέ ΕἾ, 152. 6. ἴῃ Ρεϊιπ. ᾿γοβ- 
οἰβοθηΐεβ βαγαβιίοα. βθοιπν ἀποιπέ εε Ραγο5. Ἰαάθβ. ἐρβοτιεοι 
ΘΟ ταίατοβ ΥἹ, 2406 ο. 4. διβοῦθ ρβιθγοσγιμ ἀο]δοίαπέιν. Ἰἰοεῖ 
Βα ατότιτι ΟΠ. τιπὶ ἐΟΥΊἢ 5 ΒΒ πὰ 5 ἸΧΟΥΘ5 Βαθοαπε ΧΗ, 602 ἃ. 
θ)ς (λΠορταοοὶβ νά (ἀα]αίδε. 

Οδηβοτοβ ἂρ Ἐοπιᾶποβ ργαοίοχίαμι ᾿πά πε βυρίδια ΒΟΟΣ ο6δ6- 
ἄσπὸ ΧΙΥ, 660 «. 

(εοβ ἰπβυΐα. γ46 (δα. 
Οερα ϑαιποίμγαοίοα ἱ, 98 ἃ, 
ΟδρΠΠ]Π πα {Π|. 9] ἃ, 
Οερβα]οοάϊβ. Θ΄ ἸοΠἸὰ6. ορρίἄππι τπαυιἐϊητιται ΨῊ, 309 ἃ. 
Οἐρ μα]. ἃπηγδίιβ. ἃ} Αὐτοτὰ ΧΠἼΗ], 566 4, 
ἐρμιά] ρῥἰβοῖβ. 186 Ὀαρϊίο, 
Οερ ϑίαοας τὰρας ΓΧ, 369 ς, 
ΟΕρΡΒΙΒοο] 65 Ὠἰβέγίο, παι]! ουτία ραϊίοηβ. Χ. 408 ἃ. 
ΟΔΡΠΙΒΟΔΟΓ 5. ἀτομοῦ ΑἸΠοπϊοηβὶς ΠΥ. 171 ἃ. 
ΟερΠϊβοάοτιια Ρ] απ, ἴ. 90 ἃ. ΧΙΥ. 61 ες. ἢ, 
Οερμβοάοίιβ. ΑΟΠαγηοΠβῖ5 οἰἐπατοοήϊπ ἐγ. 191 ". Ορ!ιξοάοτιι, 

Ραΐενῦ ΤΟΙ οπιδοιὶ ΑΟΠαγποηβὶβ ΓΝ. 407 ἢ. 

ἹΚεραμικὴ ἜΠΡ Βραμπα μοτία Ναιυοτγαῖῖ. ΧΙ, 480 ο. 
Οεγαμπιίοις Υ. 912 ὁ. ΧΙ, 533 ἀ. ἴῃ (ογανμῖοο πα] δυπέ νἱξαο 
τ} 0}}15 τπὰρίδέτὶ ΥἹ]. 2 Ὁ 8 ο. 

Οεγάοπ, Κεράων. Ποῖος ἃ οοαιῖς οοηϑοογαίιβ ἢ}. 39 ς. ἡ ὦ Ἐν 

(εταβα ἨΙ οαρ. 34. 
(εγαβιιβ Ῥοπέὶ ορμίἄαμπι. ὑπάς ῥΥϊπιὰς. ΘΟΓαΒὶ ἀτροτο9. Ἐομπδμι 

ἐγδηβὶαίας ΠΠςΦ 51.ἃ. δὲ τιυϊέο Ὑοειιβεϊ 8. 688 ΘΟΥ ΒΟσΤ ἢ ΔΟΠΙΘΙ 
ἀθ14. ἃ, "Ὁ: 

Οογαπηΐαιη., δ Ῥαμρόγαπι ἔαπλ] τα 1]. Θ2 Γ. 
Οδγοορα.,, ἀπὶπιδ] πὶ οἰοαάαο βίαι! ΠΥ, 1.9.8. ". 
Ο(δγοορα, τπογοέσὶχ νοΐα ΧΙ. ὅ87 6. 
Οογουγιδ.. πανὶριὶ ροηὰϑ Κ΄, 208 ἔ, 
Οδγογοηΐθ δὲ Ἰμ ἢ ς. ΠΠαΒ ταριῖε Ποβους. ἈΠΙῚ. δὅ57 ἃ. 
(εγοθυιι σομιοίεγα ποίαϑ οἰΐμι μαθίξαια. ἢ], Θ᾽ {. σογοθγαπι. πλο- 

ΑὙΒΕΝΆΕυΒ, ΠΙ. 100 
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᾿Δυϊίαπι αἰθατπι ποπιϊηανῖς Θορηοοῖοϑ {Π. ΘΟ. ἃ. δοτγορτιπι ἴον β 
εὲ τορῖὶβ ΧΙ, 514. 529 ἀ. ρμαϊπιας σοτεργυπι ΕΠ, οαρ. 8. 

(ετοβ [αβίοποπὶ ἀπιαΐ δὲ οἵπὶ 60 σοποτγοάίευν ΧΙΠ. ὅ00 ἀ. Οετονῖκ 
Πα ἤατίπα Π|. 108 6. τροφὴ πολλὴ ἐκ τῆς “΄ήμητρος 
Ι. 12 4. ᾿ 

Ὅετες ποτηριοφόρος οοἰϊέυς ἵπ Αοπαῖα ΧΙ, 460 ἀ. 
ὕετοβ ἈΠατία, 1. 6. ΕἸουβπία ΧΙ. 597 ἅ. (ετεβ. Σιτιὼ εἰ 

Σιμαλὶς οσρποπιϊπαία ΠΠ. 109 ἃ. ὉΒΙοΣ εἰ ᾿α1ο ΧΙ, 618 ἀ. ε. 
εἰ οοπδοοταΐία οαπέϊϊοπα []ὰ15 114, εἰ 619 ". 

Οετοτὶβ ΕἸουβίπίαθ ἐοπιρι πὶ ἃ Ογρβοῖο αὐ ΑἹρῆραπ ἤανΐαπι 
ἐγοοίαα ΧΙΠ, 609 ἢ Οογοτὶβ ἐσπιρίιπη Ηδοτπιΐοπας ἴῃ Ῥείοροπ- 
μ680 Χ. 4δ ο. ΧΙΝ, 624 ε. ν 

Ὁετὶβ ρἰβοῖβ. ἢ κηρὶς ΥἼΙ. 835 «. 
Ὀουποροτοβ » Βαϊ αεϊοπὶβ ἔυτίοβας Κοπὰβ ΧΑ, 629 ἀ. 6. 
Ὁ ετποβ, τὰ ἴῃ βαοσῖβ 4 βάσπι πδιζαίαπι ΧΙ, σαρ. 52. ΧΙ. 478 ἃ, 
(ετορταρῖα. χηρογραφίω ΚΝ. 200 «. 204 ". 
ετναβ. ΕἾ σοτνὶ οοΥπὰ οπαία μοάοτα ὙΠ]. 302 ἃ. 
Οδγγοοβ. καὶ τὼ κήρυχε ἐκ τοῦ γένους τῶν Κηρύχων τοῦ τῆς 

μυστηριώτιδος ΥἹ. 234. . Οετγοεβ Αἰμεπίοπδβίυμαι οοφαΐ «ἕ Ρο- 
Ρᾶς ΧΙΨΥ. οἀρ. 79. Οοπῇ, Ῥτδθοοποβ. 

Ὅοτγιας αὐὶβ9 ὁχ θουυὴὶ ΠΌΠΙΘΤῸ (υἱ ρατοιάϊδέας γοοαηέυ ὙΠ]. 
392 6. 

Ὁετγπία, Αομαῖαο ὁρρίάιπι 1. 31 ἴ. 
(εϑέγα ρίβοῖβ. 1ἄθιι Βρ γταθπα., [δίῃ δαὶ ϊα ὙΠ]. δὰρ, 129. 
Ὁ εβέγειβ Ρβοῖβ. Τβέϊπο πὰρ! ὙΠ]. οαρ. 77 - 80. 
ὅεὺ5 ἴπβια. Ἐσπηρὶ ἐχ Κέω τῆς νήσου 1. 61 4. ἐπ ὕεο 5υπέὲ ἐτὶ- 

ἕζετας ἤοσιιβ ἀὐῦοτοβ ΠΙ, 77 ε. 
ἴῃ ὕφογιπι ορρίάϊβ ποο σαογοίσίοος σορουππέαῦ πδο ἐἰθιοἰπας 

ΧἼΠ]. 610 ἀ. 
Ὅενχ. Αά εἴπ ἀοπεαι σοηΐε Ηογουϊοβ Κ΄, 178 "Ὁ. εγοὶβ πυρέϊαρ: 

υἱάς ᾿ῃὰ. βογῖρέ. νος. Ηδβίοάν, 
ΟἸνα τί ον» βυπαξποβῶτα παρ ηἰΠοπέϊαπι Αἐμοπὶβ πὶ Ἀοσγρέυτα ταῖς 

στανῖε ΧΗ. 532. ν. ὉΒαρτίαθ ΠΙϊὰ ὈτοδιρρὰΒ ΕΥ̓, 10 6. 
ὈΒΔοτοαβ, Ὑἱὴὶ ἀυτρος Χ. 431 ς, 
ὉΠ ΟΓΟΠΊΟΠ πιξ γἹποϑιι8 ἐγααοίτατ ἃν ΕΡΠΙρρο οοπιῖοο ΧΙ. 489 "". ο. 
ΟἸΔΟτ δ πΠ 68. Ρ᾽ΐας ᾿πάο Ἔχοοῖ]οπβ. ἰανόποπι ἱρά ϊοῦπι ἃ τατρὶ 

αοίο Ῥυόμῖθοε [. 14 ὁ. 
ΟΠ ΘΓ Ρ ΠΕ, βαϊβαπιοπίατιῖ. ἀπὸ ΕΠ πυπιοτο οἷν ίαπι ἀβογιρεῖ ἂν 

Αὐμεηίοπδιθα ΠῚ. 119. 120 ἃ. Ῥυιεμιοηϊοαπι ππογοίτί σοπὶ 
ΤῊΝ τ ΨῊΙ. 839 ἃ. οοτυπι αἰζτοτὶ ποπὶοπ ἔπε ῬΆΠΙΡΡι5 ΙΧ, 

ὃ. 
Ὁμβαοσορθου ΑἸοπ θη δὶς ναταβίξιβ οβανίομεῖ ἸατῸ βἰπΠ5 ΠΥ. 134 ὁ. 

1306. 104. 16 4. ΝῈ οαρ. 42 54ᾳ. Υἱ. 945 α«. ΧΙ. 584 ε. 
Ῥυιβίαπι ἱπξογγοχανίε δὴ οϑβοῖ αἰϊψυῖὶβ ϑοοιαίο βαριοπείον Υ΄. 
ΤΣ ἧ ΡεΥβοπαπὶ ἃσὶξ ἐπ Νισοβέγας ἕοῦα!α Εεμογαίοτι ρα ΧΥ͂, 
Οδ5 Ὁ. 

͵ 
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ΟἸμιαογοϑέγαϊιιβ ἤρτϊιβ ἀρὰ ῬΠγγπίομιμα ΧΙ, 474: Τ᾿ Ἴων 
Ομαετῖρρυβ ΧΙΥ. 6044 {. 
ΟἸΠδογοι ΡΟ] πη 915. ΡΙαἔοπ 8 οὲ ΧΘΠοοΥα 5 αὐπετον Δοουθα ἐγ- 

γαπηΐϊάο γοχαντ ρμαίΐγίαπι ΧΙ. ὅ09 Ρ". 
(Βαϊοβάοιϊ!. οἱἔπι Πομοϑεϊβ ἰηβα 5 πιδῖ. ΟΣ ἦπὸ θ᾽ γ Ζαπε στην 

τοὶρ αἰ οὰθ ραγοῖρ65 [δοεϊ βαπέ. δά Ἰπχυγίαπι ἀεοϊπαταπὲ ΧΗ, 
27 6. 

Ὁμαϊοϊάϊοα, τερῖο Δίασοάοπίαο, ΠῚ ἈΡΟΙΠοπία ΟΠα]οἰάΐοα δὲ ἄσο ἤμ- 
νῇ. Ἰται Π ἐξν εἰ ΟἸγπεέμίοιβ ὙΠ]. 394 ε. . 

Ὁιαϊ οί, Ἐμπθοθας ορρίάππι ΡΟΠοτῖ5 μα 16 115 ̓ ποῖρηο ἈΠ, 609 6. 
ἴῃ Ραρχοσ ἀπιοσθπὶ ΡΤΟΠπὶ ΟΠαϊοϊάοηβο ἈΠ. 601 6. Ιοομ 

οβέεπάπηέξ πὲ ἀρτπα ᾿ρ505 Ταρέπμν ἃ ἴονε ἀαπγιιοίδθην ργαοάϊοαπε 
1014, ἔ, ΟΠα οἰ ργοοοπιῖιπι οοδπας οἹεραπέϊις 4πὰν ΑΥΠ δ πὶκ 
τοῦτ ἀρραγαξῃϑ ΙΝ. 132. 6. Ὁμαϊοίάθηβεβ ἑδθπίαβ οὐ πησιιοηίο- 
τα συμβολὰς νοοαπέ ΥΠΙ. 86 ἃ. εοὐπι ΟΒαϊοϊ ἴσα νἱγρίηθ 
πμπρεϊα5. οο]οργαντε Απέϊοομιι5 δίασπι Χ. 440 ἢ. ΟΜ οἰ ἀοῖς 6- 

8565 ΧΙ, 027 νυ. ΟΠαϊοϊάϊοας πρὸ ΠῚ. 7ὅ ἢ. 
Ὁ μαῖοῖ5. Τηγαοίουτη ορρίάπμη : ἃ 4π0 ἔοτίασβθ ΠΟ  ἱπγοπογαπξ 
ΟΠα οἰ ἀἴοα ροοῦΐα ΧΙ. 02 Ρν. Ὁδαϊοίάοηβος Τ᾽ γαοῖας Ἰμχυγίαθ 
ἄεαϊοι Χ, 449 ε. 

ὉΠ Ιοἶβ ρἰβοὶ ὙΠ. 328 ὁ. ἅ. 321] 6. 323 ἃ. Οἰια! οἰ ἄο5. ᾿ουγίοη 

᾿χαλκιδικὰς γοοραί Υἱ1. 328 4. ἃ οδαϊοῖϊάς Ρίϑος ἀϊῆοχε ἰ5 φαΐ 
χαλκεὺς νοοαίυτ 1014. 

ΟΒαϊοοάοπέϊ5 ἢΠ1ὰ. ἀχοῦ Αορεὶ ΧΠΙ, δῦ0 ἢ 
μαι αϊοἱβ Πςέοτῖ 5. βου ρύπην δρ συταπιηηα ἴῃ ϑαγ ἀΔ ΠΡ Ά}}1 πιο πιο ἕο 

ΧΙ. 529 [- Αβδγτγίαοας δαθάδιῃ Ἰϊέοταθ ἀϊδιμέιν ΧῊΙ, 539. Ρ, 

Ὁμαμιαθ, γῆμαι, ΘΟΠΟ ΠΟΥ πὶ ΚΘ ΠῈ15... ἅ] 16 ἀβροῦαθ, Δ] ἴάθνθα 
ἽΠΙ. 57}. εχ ἀβρϑῦὶβ τη ποτ 8 οβέλοα γο ΠΕ : ἸλΆΪΟΤῸΒ εξ ὁγαβ- 
δίοτοβ, τορίας οἰ ρεϊοτίας ΠΠ{. 90 6. ποιμθὴ πᾶβομέ παρὰ τὸ χε- 
χηνέναι 1. 93 ἃ. οπαπιας εχ δοίμ γπιπα {Π|. 09 6. 

ΟἸἀπιδδοογαβιιβ ΔΥΡΟΥ: ΘΠαιπδοοογαβηπὶ ἔραοέιβ Π' 50 4. 6. 

ὉΠδπδοριἐγ5. πουρὰ δὲ ἢ{05: 1115 ὀλόκυρος, Αεϊοῖς Ἰωνία. Ἐπ- 
Βοσδοπβίθυβ σιδηρῖτις ΧΥ, 681 ἀ. 

Ομβδππα ψγεὶ ομαππιβ ρἰβοὶβ ὙΠ]. οαρ. 134. ΥΠῚ, 8 δ ς. 
ΟΒιαγδοοπιοίοβ αν ῖτι5 Αβίας, ρτορο Ἴ  ΆΠ168. ἢ. 43 ἃ, 
ΟΠάταχοβ. ἔγαίοσ. ϑΆρρμπ5. Ποτγίοπας δμιαίου ΧΤΗ. δθῸὉ "ν. 
ΟἸαγοβ ΑΥΠδπίθηβῖβ διροιπι Παθιξαΐαπι οΟἤοοβδῖξ {απ 6 ψΟΠρέι- 

Εἰ} 15 ᾿πἀυ]51εὲ ΧΉ, οαρ. 43. 
Οματνίαἄοβ, σθαι ΑἸμοπϊοποὶς ΙΧ. 375 ἃ. 379 ο. 
Ομαγιάθηιβ ΟΥτα ἃ} ΑἸΠΘὨἸ 51 115 οἷν τς γῇ ἀοπαξιι5 σά ποο οἵ ἔπν- 

Ρὶβ βοοτέαίου Χ, 430 ο. 
ΟΠ 5. 9} νογαοϊξαξοηι ἐναἀποέι 5. 4} ΑὐΠ]οοἶιο ἮΝ’ 110 4, 
ΟΒαγίπαβ. ᾿θεπιοοματὶ5. ΠΠι5... οχ ρΡαταβίξοσαπι οὐ οσῖο Υἱ, 934 ἢ. 
ΟΒασῖρρυβ Χ, 41 ο, 
ΟΠΒασ βῖτ5.,. ΡΙασοηΐ δὲ ραπὶβ ΧΙ, 616» 
ΟΠατ δη8. Εἰςιβ, Ὑ16 6. (ἰἀφῖτιβ, 

1095" 
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ΟΒαγίέος οεἕ Ηογδς 1. 30 ἀ. 
ΟΠασγιεῖα. βρθοῖοβ ἤοὰβ ἀγρουῖς ΠῚ. 77 ἃ. γ᾽άς Αὐϊεῖα. 
ΟΒΑτ ΟΡ] ΟΡ ματι οορ πομι  παύι5 Τ᾿) οπιοέγιι5. ῬΏΑΙ όσοι ΧἼΠΠ, 5938 (, 
ΟΒβαγιίοῃ εὲ οἷ βίου ἀο]ϊοαΐα5. ΜοΙαπίρριιβ ᾿πδιἀϊαβ βέγασπε Ῥμὰ- 

Ἰατίάι ΧΉἼΙ, 002 Ρ". ο. 

ΟΠασιϊ ἀο5 ἐγαάδαοϊξαν ἃ ΡΙαίοπα Υ, 187 ἀ. 

ΟΠιασιπιβ, Ριβιβίγας ρο]ομάσοθι5, Ηἰρρίας Ῥιβιβέγαι ΠΠῚ ἀπηαΐοῦ 
εξ βοοὺῦ ΧΗΙ, 609 ἀ, Οἰρίάϊηϊς. βέαέιαπι ἀρ Αοαβοπιίαπι ρΡο- 
βιϊέ 1014, 

ΟΠΒάσπῖιβ Αἰ γγδοιβίιβ ἴῃ σΟ6 πὰ ἔογο} 15 ΦᾺ ΡΌΒΠΡοξ γουβίουϊοβς 41105- 
ἄσπι ατιὸ δἀαρία Δοοοιηπιοάαθαξ 1. 4 α, ", ΟΠαγιὰβ εἰθίοςπ ᾿υτοο 
ὙΠ. 344 ε. 

ΟΒασμγ 15. Αγοδάϊοηϊς ἢ]15 Χ, 436 4. 
Οαγοὴ., ἱπ Τπηοίμοὶ Νίορα ὙΠ|. 341 ὁ. Ὁβάσοῃ ουποΐοβ οοπι- 
πη 6 πὶ ἴῃ οὐ απὶ γα Χ ΠῚ. 597 Ρ. 

Ὁπάγοη ΟΠ] οἰ ἀθπβὶβ δὲ οἷπβ ΡΟΣ ἀο!οαξιιβ.. οἷα 5 Τογιχαπι Ἰαπάα- 
νὶε ΑἸοχαπάον ΧΠΠ. 603 ἃ. 

ΟΠπατομάδο Ἰεσοβ ΑἸμοηΐβ ᾿πέθγ ροοιΐα οαποραηέας ΧΙΥ͂, 619 Ρ. 
ΟμΒερτοά!αρβαδ. γ14ς ΟΠΕΠοτ  Παρϑι8. 
Ομειγιβορῃοη αϑδεπέαίοσ Πιοηγϑὶὶ Υἱ. 949 ο. 
Οπεϊγοιπαοίτοη ΓΧ. οαρ. 79. 
ΟἸιοϊγοποινία.. τηᾶπαθπὶ σοβεϊο]αΐο ἴῃ βαϊίαπήάο ΧΙ, 629 Ρ. 

οεϊγοπομία γοοδέιτ δέϊαμν ργγτπίοθα βαϊέαείο 691 ο. 
ΟΠο!ἀοπῖας ὙΠ. 298 ἃ. 
Ομοιοπίας ἤσις ΠΠ. 75 ο. σατίοας ΧΙΥ͂, 652 ἀ. 6, οδεϊἀοπΐαβ 

(5. ομο! 4οππ5) Ἰορὰβ ΓΧ. 401 ἃ. 

(μοι ἀομῖαπι ἤοσρα ΧΥ͂. 677 ἢ. Ποτοέ β] αν Ηἰγα πα πὶβ δα- 

γεπέι ΧΥ͂. 684 6. ρΡοΓρογαμι ἃ ΠΟΙ ΠῚ}}15. σοηξαπά  ξαχ οαπὶ ἃπ6- 
τόπο 1014. ἀ, ε. 

ΟΠεϊἀοπίβέας. Ραοτῖ βέϊροαι οογτοσαηΐοβ εἰγαπάϊηϊ Κ᾿ ΠῚ. οαρ. 60. 
ΟΠ ΘΠΠατ δα ρἰβοῖβ ; ἰάθπι ΒΔ σομι5, Οπΐβοιβ. εἕ Πρ αγα5. ΕΠ 118 ". 
(ΒΟ ΠΠοὴ ρῥἰδοὶβ ΥΠ. 306 6. 307 α. 
Ο(ΠΒεπαοροχ. Υἱάς Ὑα]ρδηβου. 
Ομεηηΐοη, ρᾶτνὰ οοΐυτηϊουϊα ΓΧ. 3903 ο. 
ΟἸνογαπιραθ.. ΘΟποβάγιπι σοι ΠΠ. 56 ἃ. Ἀ. 
ΟἸινοτῖαβ. Υἱάς Ασολίαβ. 
Οευβοποϑ Τασῦγίοα θῸ]}Ὸ5 παρε ἀυϊοεα, πὶ οστα ἀξ οοποάυπ- 

ἐὰν ΠΠ. θ4 4. Χερρονησίτης τυρὸς 11. θὅ ς. ΙΧ. 370 ἀ. 
(μοβίαβ., πιαΐου ΣΕ  μ ὨΥΠΙΡμδΟ,, Ραΐτο ἰπιργαβὸ ΥὙ1], 283 6. 
Ομιάγαμι ΧΙΥ, 048 Ρν 
ΟΒπιδοτα,ς τὐερξεῤῥοΐ ἢ ποι ἈἼΠ]. ὃ89 ε. 
ΟἈΠἰγοπουιία, Υἱάς ΟΠεοϊτοπομιΐα. 
Οϊέομοα Ἰ)ίαπα δἕ οἱ ρσορτγίπμι βαϊεαέϊοηἷβ σοπιβ ΧΊΥ, 629 6. 
(τας. Θεπορίοπία ἴπδι}}α γοσδέισ 1. 9 ἃ ν. 0}}, ῶ0 ς. ἰπ κβεέπά 5 

εἴ ΞὙΠΙΠΆΒ118 αν ΘΠ 68. οἵπὶ γι γρίπὶ θὰ5 ᾿ποΐαπέασ ΧῊΉ], 566 6. 
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Ομ ϊ Ὁ Οεποργΐοπε φΟἴοτα νἱξεπὶ εἀοοεὶ ἱ, 96 ". Οτδεθοτιιπι 
Ῥτΐπιΐ οπὶεῖ 5. ΒΟΓΥ 8 πιδὶ δηξ Υ]. 96 ὁ, ἀπατὸ ἃ ἀἰϊ8. ῬαπΙεὶ 56τ- 
γότιπι το! οπο στανΐ εἰ ἀϊπέισπα ἰδ14. οαρ. 858 - 90. ἃ Μί- 
ἐπτγι ἀαΐας ἀσνίοεὶ βι115 βοσνἰβ νἱποῦ ἐγαζαπέυγν ΟΟΙ ΟΠ 5 ἀΡάποοπάϊ: 
ἀπά ῥγονογθίαμπι. ΟἸτι5. οὐπὶξ ἀοπιΐηυσῃ 1014. οαρ. 91. ΟΒιΐα. 
Ἰηβίἀϊα5 βέσιισηέ Πὐγυεμταεὶ ΓΧ, 3.84 4. ο. 

ΟΒΐαο πιοηβᾶς ἀο] οαΐδὲ 6ἐ βυϊηξιοβας 1, 25 6. δ, ΟΒίππὶ τνἱ- 
πὺπὶ 1. 28 ε. 29 ἃ. ς. 392 ἢ. 33 ἃ. Ομέππι ἤοο 1. 3 “Χιουρ- 
γὴς κλίνη ΧΙ. 480 ο. 

ΟΒΙοῦ εδάδπι 4ιιὰς (εγο5 ΧΙΥ. 618 ἀ. 
, (Βοῦβρεβ Πανίαβ ϑπιβα ργαθίου ἤπθη5 ΠΠ, 4 Β. 
ΟΠοοπῖχ. ΚΌΡΕΣ Ὁμοθηῖοα ΠῸπ δοἀοπάιϊπι., δοπίρτηα Ῥ γέπαρυτίοαια 

Χ, 452 ε. 
ΟΠοογδοιιβ. Χοίραχος . ποπιοη νἰγῖϊο δριιά ἢ) 61105 ΤΥ]. 178 α. 
ΟΠοοσ 5. ρΡοοδέα οαπὶ ἃἢ ΑΤΘΠοαο «αοίιἠϊα ψααίέμποτ πυϊπὰϑ δοοὶρα- 

ταί, δὰ5 ἴπ Οὔξοπίοτιπι οπροάϊας οχροηάϊε ὙΠ1. 345 ἀ. 
ΟΠΒοοτίηδο οοποῖαθ., ρογο πες {Π]. 98 "». 
ΟΒοογίηδα μ]ασοπίας ΧΙΥ,. 647 ΜΡ. ε. 
ΟΠμοῦπ ξεβέαπι Αἐποπὶ Υἱΐ. 970 ς. Χ. 437 5 -ἀ. 
ΟΠοπάτγιξες ραηΐ ΠΠ. 109 ς. 11 ἀ. 
ΟΠοοροίε Βασι ΧΙ. 533. ο.Ψ 
ΟΠΒοταρὶ φυϊπαπι οἰἵπὶ ἀἸοεὶ ΧΙΥ͂, 633 ἃ. ἢ. 
ΟΒοτγαβιῃηῖ. ἃ" οτἱοπίς Ῥατέμοσιμι [{. 70 Ρ. 
ΟΠΒογερὶβ πιουοίστῖχ 9. πιρίευ Αὐἱβέοροπίὶβ οταίοτῖβ ΧἼΠΙ. ὅ77 ς. 
Ομόγθακ, χορεῖος. πιοάι5 4υϊάαπι αὐλήσεως ΧΙΥ͂. 618 -. 
ΟΒοτιβ. Εἰχ νδέοταμι ᾿πδεϊξαξο ἐποτια οαπέαπι ρταοῖτο ἀἄοινοῖ, Εἰ} 1- 

Οἷμο5 γ6ΓῸ 5. σοίποτο; ΠΟῚ τσίοο γοῦβᾶ. 40ε} μοβέοα ἔασέιιμι 65, 
ἄς 4ὰ0 4υοτίίαν Ῥτγαξπαβ ΧΙΥ, 017 Ἂ ο. ὁἰογο βοϊομχαΐα τηο-- 
ἔαπηι ΡΥΔΟΒΟυΙρδιε Ασομ 5 1. 91 ς. ἢ, οἰοταπι ἄατο Ροδεὰς 
4 ἀϊοαξιν ΧΙΥ, 098. 6. ἴπ {πδάγαξι5 ομοσῖβ ὀαπουαπέ ἰδ οο- 
᾿ἰϊδέδο: ᾿ασοθίοο5. γογοὺ σἤοτοβ δὲ οἰ σου 65 (συκλίους) Ῥταοΐο- 

τοραπέ Αἐμοηίοηβοβ Ὁ. 18} 6. ογοιοταπι ὁποτγογαπι ροοέὰ (ἷπ 
ποδία ΧΠ, 521] ὁ. 

ΟΒγοπιθβ. ροσβοόπα ἀρὰ οοιπΐοοϑ Υ], 299 ἢ, 
ΟΒγειποπίδαπι θ6Π απ Υἱ. 900 Γ, 
ΟἸτοπιαέα ἰνεπο οοϊογαία ὀχβοαιὶ οἰέματα ΧΙΥ͂, 638 ἃ. 
ΟΠ τομιῖιβ μ 5εῖὶβ ὙΠ]. 982. ν. οῃγομιῖ5 ὙΠ. 328 ἃ. 

ΟἸγγβαπεέμοπναμ). 105 δογτοποντ ΝΥ, θ84 ἀ. 
(Ἰγυβο. ᾿ιαοροἀαοπιοπία., βοτοῦ Χοποροῖῆοας ΧἈἼΠΙ. 609 Ρ. 
(ΠΓΥΒοΙβ  ῬγΟΡίου δάην οὐέα οϑὲ μοβεϊὶβ ΝΊΗ, 500 ". 
Οτυ 5111 Οοτίπεία, ἴοπὶ ροοέας. αἰπαία οἵ Ῥουίοῖὶ ΟἸγπιρία Ν', 

4806 ἢ. 
ΟΠ  ϑΙρΡι5.9 δέυπο ῥτίποορα ὙΠ. 33 ". 
ΟΠ γυβίρραθ. ῬοΙορῖθ ἅΠπ5.. ἃ Πιαῖο ταρέια ΧΙΠ. 609. ἃ. 1 ἃν 

ἴονς (βἰνε ἃν (εάϊροϊθ) τηρέσπι οἴσιπε 1}. 
ΟἸγ βΙρραιθ. βαϊξαίου.. ουΐη5 ποιαῖς ΔΙοχαπῆῖον δίασπανΣ ἱ. 59 ἃ 
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Οπγυοῖβ τποτοιτῖχ ΧΠΠ. 567 ζ. 587 ἁ, «. 
ΟΒΓΎβοο 11. οἶθτιβ ἐχ 1π0}}6 οἕ Π1πὶ βϑηλὶπο ραγαΐίυ5 ΠΙ. 111] ἃ. 
ΟΒγυβορόπιβ. ΕἸ 1 οοη Ρ γε ίοαπι βέο!απὶ ἱπάπειιβ οἰ αββὶθοΒ ὨΠΠΙΘΓῸΒ 

πιο υ!φέι5 οβὲ 9. οαπὶ ΑἸοΙ θα 65 ἐγ απιρμαπ5 ΑἸμοπα5 τοἀϊτεὲ ΧΗ. 
δῦ 4. Οβγγβοροπὶ ρμαΐεῦ οΟἸ]οα απ. μαροὲ οὰπὶ ϑδέγαίοῃϊοο 
ΜΠ 30. δ᾽ ' 

ΟΒγΥΞΟρΡΠοτάΘ., χ]ΠΟΥο5. ἰπ Ρυ]οτ πα ἀϊπὶβ σοτέαιμηΐπς δ ἀτάπὶ 6- 
ΤΟΥ 6 ἔογπια ἀδοοτίαπέο ΧΗ, 609 Γ, 

ΟἸΓΥΒΟΡΉΓΥ 5 ρῥἰβοῖβ ΠΥ, 136 ἃ. Υ1]. 284 ς. 4. ΥΠ. οἂν. 136. 
ΟΠ βουτ Ποὰβ γ τ ΠΟμιπατὶ ροΐοϑε ΝΊϊα5 Υ, 903 ο. ᾿ 
ΟΒΕΠουοἀ!αρβιβ, νοχ ὥιντίαοα, ΠΡαπὶ ἀξ μ]ασοπέαπι δἰρ πα ἤδη 

ΠῚ. 126 αἃ. αϑὶ οἰπη (ΠΡ ο]αρϑαβ εἀά. 
ΟἸγ αὶ ἔεβειιβ ἀϊοβ ΑΥμθηῖβ ΠΥ. 129 ἃ. 130 ἃ. 
ΟἸΡοτίυπι, θὰ Αεσγρέίαοα ΠῚ. 72. ἃ. 
ΟἸροτίυμ. ΡΟΘῸΪ βρθοῖος {Π|,72 ν». ΧΙ. 477 «. ἢ. 
ΟἸΡυ5. ΟἿδὶ οαρίοπάϊ ἐειηροτα ἀϊασπα δοτιπιάις γαγία ποιηῖπᾶ 1. 

οᾶρ. 19. Υ, 193 ἃ. ". εἴθαπι ἀρὰ Ηοιπόγυπι οαρίαπὲ Βεάοπέοβ., 
ΠΟῸΠ ΟΡαηέοα ἴ. 11 ἢ, 17 Ε. Υ. 192. «.. εἰθοόγαπι βα]βοσιι, ἀπ}- 
οἴπιπὶ.. ΔοίἀοΓα πὶ. ὩΠΙΤΟΤΊΠΙ Ὑἶτοβ ἀϊαοίοίίοας {Π|{ 12} ὁ. 

ΟἾργτα, Ρμγυσίας ορρίάαμι. αὐ] ορεϊπιδο βαϊ πέσ ρεσπὰς ΧΙΥ͂, 
657 ε«. 

ΟἸοαάδε ποημηϊδὶ τόσο νίναπὲ ΠῚ, 46 ο6. οοπιοοθαπέιν [Υ΄. 133 Ρ. 
ΟἸοαάας. ῥγδοιηίαπι δοηϊσμιαέίος. αἰχὶς δἰπιοπί4οβ. ργδθμῖαπι 

ΘΔ ΙΟηἾ5. Χ, 457 ἃ. αὐτοᾶς οἱσαάδλς Αἰμδπϊοπδίν ΧΠ. 519 ε. 
ἴον Π. οαρ. 44. Νερέαπὶ ἱπνοπέαπι ροτμί θέας Π, ὅ Ὁ Ρ. ἀυγεοᾶ 

εἴσετα 11. δ4 ἢ, 
ΟἸοσαίαθ ἀπο ρματιιδοῖπὶ ταΐία ΠῚ. 8 ». 
(Ἰάατί 5, 5αΠ αεῖο φιαοάαπι ὁριά Ατοαάας ΧΙ, 631 ἀ, 
ΟἸ οἷα, ἀπραθῃεῖδ 0185 ΧΥ. 689 4. Σύλοι οἱ Κιλίχιοι ΧΥ͂. 

088 ο. 
ΟἸ οἷτι ΡαΠῖ8 πιαρπτιβ οἱ βοτάϊάιι5 ΠΠ.. 110 ἃ. 

Οἰμιο 5. ἰπβιι]α χα τ 5 Αεροὶ ΠῚ. 123 ἃ. ΟἸἰμιο!ίας οατίοας 1. 30 "». 

Οἴμοι Αἰμοηϊοπβῖβ ΠΡ Οτα πὶ Βογέοστιιπι οὐ ἔγασξαθμν 5 ΟΓΙΙαι τιδίιπι 
ΘΟΠΟΟΒβὶΕ οἰνίθι5 ΧΙ. 5933 ἃ. ἀοπιυιπι βᾶπι ρατγαΐα αυοεϊάϊα 
ΘΟ. πὰ ΟΠ ΠἾ15. ἀροτιῖς 1θ14. ΒΡ. κοτότοῖι ΕἸΡ  πίσθη Βα πϊε ἄχος 

τοὶ ΧΙ, ὅ89 6. ΡῈῚ 4ιάᾶπι ἃ Ῥογίοῖο σϑάϊειμν ἱπιροίγανιξ Ὁ 
ἜΧΊΤο εν ϊ4. δ, ΟἸπιομοπι ἀσουδπανίε Ρίατο Χὶ. δ06 ἀ. 

ΕἸπιοη.. ποθ] 15 βου] ρίον τοὶ οαθ]αΐοσ ροου!οταπι ΧΙ, 781 6. 
ΟἸμδοΔοΙ σι νοὶ οἰπαράιβ. οατιϊπιμα ᾿αβοῖ γΟσι πὶ ΒεμῸ5. απ 

οὐ Ϊοπῖοα σατηῖπα νοοαηέυτ ΧΙ, 620 ο. ἢ, 
ΟἸπαρέμομβεβ. γἱάο Οὐ μαθοηβοβ. 
Οἰἴμπαάγαοθ., οὐ πᾶσα δὲ οὐ μοτιιβ {Πν οαρ. 82. 
ΟἸποά]ι5 μἰβοῖσ. Ὑ14ο ΕἸηρ]μ5. 
(Ἰαάοῃ ᾿ οἸυ9 ὙΠῚ, 340 ο.Ψ 
ΟἸποβίαβ.. ροοίᾳ αἰ ντοπεδίοις ΧΙ 551 ςο. ἐδηυ ββίπια οἕ ὕτο- 

ΟοΥὰ ζαϊξ βέαδιγα 1}}1.. ὁ. ἃ. ρουβομαμι ἀρὶδ  ΑΠάχῖας ἔαθαϊδο 
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Οἴγοο ΠΙ. θὅ ". ἐπ ουπάεπι ϑιχδξείᾳ ἱπέερσταπι ξαδυΐδτν φοτίρεῖες 
ΧΗ, δδ1 ἀ. 

Οἴπρίυβ μἰβοὶς οἕ πιοΐδοὶ α ονίς ΚΠ, 396 8. 
Οἴηγταβ, Ογρτίοτυπι τοχ. ραΐες Αἀοπίάϊ Χ, 456 ἃ. 

Οἴτος νἱπὶ ορα μοπιῖπεβ ἴῃ Βταέα ταμίας 1, 10 ε. 
ΟἸγευ!δέοτοβ. Υἱάς Ῥγαοβεϊριαΐοτοβ οἵ ῬΙαηϊ. 
Οἴτγουβ, Ρἰδοθῃέαδα σοπιβ ΧΙΥ͂, 647 ἁ. 
Οὐσσῆα ορρίάυμπι ΓΧ. 3090 Ρ. ΟἸγγβασαπι ὕεια. οὐπι ῬΠοσοὨεῖθιν 

ἄἀδοοππαϊο ΧΙ, ὅ00 ο. 
(ἰββδυϑίαπι, ΡΟΟυΪ ρσοπὰβ ΧΙ. οαρ. ὅ3, πιασηηπι ροοαίαπι: «αοά 

οὐμ Ογοῖορβ (ογ εθ δε 80 ὕ γ556. ἀαίυμι. Βυμὶ ργοβέγαξαςκ 
ἰαοιϊε ΧΙ. 461] «. ἀ. 

Οἰβέοεσηΐπα δᾷὰὰ [{].- 124 Γ. 
Οἰέματα δ888 ὀάπεγο ῥτίπιιβ ἐπξεϊξιϊε Ατἰβέοπίοαβ Αγρίνβ ΧΙ. 

037 ἔ, ρίυτα ἀρ οἰεμπαγας οαπέι ἰδ]4. 038 ο. 627 ἀ- ἢ, τὴν 
πολυχορδίαν εἰς τὴν ψιλὴν κιϑάρισιν γεῖπιυκ πνάυπὶς δέτγαλο- 
ποις ΠῚ, 3.52 ες, 

ΟἸἰἐ ματι βέοτίαθ εἰθίας ΠΥ. 182 ς. 
Οἰἐματὰ5 ρΡἰβοῖ ὙΠ], ἂρ. 73. 
Οἰεσίαπι ππαϊππι. Ἀοπηδηΐβ οἰέσαμα ΠῚ. 8 ὅ ο, Βοιηθὴ δηξιαϊονίμιις 

ἱρποίυμα ΠΕ. οἂρ. 27, ἔαθυϊας αὐτο ο Ηοβρογίάποι πϑθ]ὰ νὸ- 
οἀπέ ἰθ14, Γγαεῦατη οὐ ἀγθογοια 5Ὲ} ποιιῖπο Ῥογδίοὶ εὐ δία οἱ 
ταδὶ ἀοβουίρϑι Ὑ ΒοορΡ γαβέυς οαρ, 26. οἰξεῖα πλϑ]ὰ γἶλα Πα θαι 
ΔΠΕΡΠαγμδοὶ οαρ. 9.8. γοβεθεβ ἱπίορροβίία ἀπ αθπὰ ἃ Εἰποὶς 
Ρταοβδίαπο {{{. 83. ἀ. ο. 

Οἰνιξαβ φυᾶοαπα αυϊὰ ργόρτι μάθοας 1. 4 ο, 97 ἀ. 6. 28 ἃ. εἰνϊξας 
Ἰπδίαγ οὐαίοσ 5 ἐμ ρογοτὶ ἀοθοὶ ἈΝ, 444 α, 

ΟἸΙατοΐας ἀριιά Οτθίθηβαβ., βευνΐ ὕ68ῆο οαρεὶ Υἱ. 903 6. 
ΟἸαπάϊιπι πυβοῦμι Υ]. 940 ". 
ΟἸαν!α δοοιῖοᾳ ὙΠ. 3083 Ῥ, 
ΟἸαναβ. ΟἸανὶ δοπεὶ ΠΡγαται 10. εἐ 1. μοπήο ἴῃ πᾶνο Ητουυτῖβ 

γ. 207 Ρ". οἷανὶ δἰσοὶ ἴθ Νοβίογί 5 βοσαϊο. βίο! !αβ βἰ σα σῶμ 
ΧΙ. 489 ἀ. ε. 

ΟἸαυιβίροῖοβ , ΘΟ Ποπιοη Ὁ] ἐοσῖι5 ἀπάσιμι ῬΒσυ παχιὰ. ἈΠ. 591 ὁ. 
ΟἸαχοιιθθας ΧΙ. 52 ἃ. 
ΟἸοαςηοέι5 ἐγαρίοιϑ.. ὨΠΠΠ15. Π4ιαπι Ἰοριπιίηΐ 5 5 Π ᾳτιατα ἀθίσοίς 

π' ΠΟ 
ΟἸεαπάον, Ατομοβέγας οὐπϊουβ. οὐ ΠΠ1Ὸ οὐ Μοβομο (ἰαδίγοϊορίαμι 
5π αϊοαγνὶς ὙΠ. 978 ο. οαπάο (Ἰοαοπα. ποιιῖηαξς Υ1]. 

922 ο. 

ΟἸδάπον Αἰποπίοη δῖα. ᾿ημιΐας μαΐον ΧΊΠ, 577 ο. 
ΟἸδαπίθεα (ον πενία. ρμἱοίοτ ὙΠ. 340 ο. 

ΟἸεαπέθοβ ΡΠ ΟΒΟΡπ5. οἷς ἀϊδοῖραθις Ρμαοταα. ὙΠ, 3.4 ς, 
ΟἸοαπέϊος ᾿Γαγομείπιιβ ἱωέον. οὐμνναπάτιπν οοχία γογβίθιιβ δἰ οάπο- 

ΜΝναΐιτγ 1, 4 ἀ. 
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ΟἸδάτομι9, ἀπχ Οταδοοτιπι. οοοίἀϊξιν ὁ ΤΊΒαρἤοΓΠο. πε 
Ὑ μοββα} ρτοάϊεϊοπο ΧΙ. ὅ0 ἃ, 

ΟἸδάτ μια. Ηοτδοϊοοίαταπι Ῥοπίϊ {γτάππιιβ 4υιαπὶ ΡΙπσ  πιῖβ ὙΘΠΘηῸ 
ποοαπάϊ5 ἀοϊδοίαξιπ {Π]|, 8 ὅ ἃ. ἩΠὰ5 εἰὰ5 ᾿οπνβῖ5. ΧἼΠ. 549 ἃ.. 

Ἀλεινοὶ αρυά Οτοίθηβοβ γϑοδ με. Ραοτὶ ἀπηαΐί ΧΙ. 782 ο. 
Αλεινιὼ 5 ῬΆΘΙΠα ρμἰποοῦπᾶθ τθποτο ἕαποία ἀρι Ῥεοϊοπιδθαπι ΡΠ} ΐ- 
Ιαιρ Χ, 425 6, οἱ χα βέαέιας ρμοβὶίας ΑἸοχαπάσϊίαθ 
ἰν14. ἢ, ΧΠῚ. 576 ἔ. 

Κλειὼν υαυπον ὀψοφάγος ΥΠΠ. 845 α. Νίναχ Χ, 440 ἀ, υϑὶ 
Κλειὼ ποπιϊπαῦαν πιούτὶ οαιπβα, 

ΟἸοἰβορίμιβ Αἰπεοηϊοπδίβ. ΡΆΠΙΡΡΙ τορὶ Μασοάοπίαθ ραταβίεαβ οἵ 
Δα! ον ἀΡ᾿ οο βμα5 Υ1. 948 «ὁ - 

ΟἸΟΙβοριι5 δ οΙ γ απ 5., βέδέιια θ ἀιποτα οαρέι5 ΧΙ 60 ἔ. 
ΟἸοἰέου νοὶ ΟἸ τον Ατεδάϊας ορριάσπι ὙΠ]. 339. ". ἀθὶ ἔοπβ πιῖγα-- 
ΠῚ Π. 43 ἢ. δὲ {Ππνῖτ5 ᾿μαάοη, μίβοο Βαρθοηβ νοοαϊο ΥἹ}Π, 
332 ἢ. αΠ1Π|5 ΟἸοίξον νοὶ ΟἸϊέου γοοαΐαχ τἄθ αν ὙΠ. 331 ἃ. 
ΟἸποτῖὶ ΧΙ, 468 α, 

ΟἸεἰίας, γ14 6 ΟἸτἔι5. 
ΟἸοοΙας. ΤΜοΡθαπιι5. εἰθίοοη οὐ βαϊξαίον ἴ. 29. 9. 
ΟἸομηΔοΒι5.7. ἰσπο 15 Ροοία ΧΙΥ, 698 {. 
Ἰδοιθχοΐμ5. ροτγάϊοῖβ ΠΠΠπ|5 ΕΧ, 389 ἃ. 
ΟἸδοιθηο5. [δορ δοπιοηϊοτιν. Τοχ. 4ππιὴν πποσῖπὶ ρα δου επα 5 

Ροΐαγο οοπβιιθν ἰδϑθέ, ἴῃ ΓὈσΓόσθμὶ δορί Χ. 427 ". 56 ἴρβε ρ]ὰ- 
ἄϊο ἀϊβειαιε Χ, 430 ο. 

ΟἸοθοιοποβ. Παρ δεοπιοιίοτιμι ΤῸ Χ 9 (ἐογέϊι5. παΐα 5 πομιΐπὶ5})} νἰχὶέ 
ρΡάμ]0 Ροβὲ Ασθαῖι δὲ Λογοίδέθπαι ΕΚ. 142». (γι46 Ασουβ.) 
ἴση Ὁ}15 δὲ πηοάἀοβέιβ ἴῃ υἱοί [Ὑ΄. οὰρ. 21. 

ΟἸδοιμοπο5. δίθεμ γι παοογιμῖι ΕΥ̓ΓΆΠΠΙ5. [χυσίαμπι οἰ γίαπι τορτοβ- 
δι. Χ, 442 ἔ, 4483 α. 

ΟἸοομιθπο5 τπαρβοάυ ΧΙΥ, 690 ἃ. 6038 ἃ. 
ΟἸδοι, ἀὰχ Αἰμοπίομβίπιαι ἴῃ ρταθ!ο δὲ ΑἸρῃϊροϊ αι Ὑ΄. 215 ἃ. 

60}... Θοσπομιῖης Βο05. Ργαν 5 οἰ πασοθίαβ δὲ οαπέον ΠῚ. 349 6. 
ΟἸοοι πιϊιδαϊι5. [ἐα]σοσαθὺλ πιϊμχοτσιιμι ἢιἰβέτ 10. ΒΟ ΟΥ ΕἸ ΒΒ Π15.2.. ΠΟ Ὰ 

Ρουβοηαίιβ Χ, 452 Ε, ' 
ΟἸουπ, ὙΒΟΡαμτι5 οαμίου,, οαἱ βέαξια ἀοποα ροβῖζα ΤᾺΝ οὐπὶ ορῖ- 

δταιμδίς ἰ. 19 ". ς. 
ΟἸοοπαο, Ασρο]ϊα. ορρίάππι. οαΐπ5 Ἰαπάσεατ δοθέπι ΠῚ, 67 ἃ. 

ΟἸεοπαρούαμν. πιθηβασα ἰθϊ14. ΟἸοομαθα., δβροοῖοβ γαάϊουϊας τοὶ 
ΤΡ Παηὶ {{. δ ἢ, 

ΟἸοοηϊοό, ἀχοῦ ὕπορὶ τορῖβ Ὀτγγεμγαταμι ΥἹ. 959". 
ΟἸοοπίοιβ. βοιοχ ᾿οητιασ. οαΐ αὖ ροβὲ πιογέοωι οἔΐδμι Ἰοφυδέιν ἄοτ 

ἀϊε Ρτγοβοσρίπα ΧΥ, 6985 ἃ. 

ΟἸεοιγπνιθ. φένγαξ Ν᾿. 191 ἃ. ον νογδοιϊξαξοιυν ἃ οοπιῖοὶβ ἐγαῦιι 
οι Χ. 41 ἀ:. 

ΟἸοοη γ μν5.,. Βα] ἑαΐον. ἰΠοπισαο δἀυϊαίον . ἃ ντει Αὐρῖνο 6 5618. 

ἴῃ. 4πὸ το 5. ἀδει ἀεθας, ἀείανθναῖι5 Υ1. Ὁ. δά ἀ. 
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ΟἸεοη γι ρατείαία, οὐβί4ο8. ἃ δοίαροπείτιί5 δοθορὶε. ἀποοπίας 
γίτοίηοϑ ΠΟΡ Πβδιήιαβ ΧἼΙΠ, Θ0 4, ὁ. 

᾿ ΓΟἸοροραίτα, ῬΆΜΠΡΡΙ ΠΙΙὰ οχ ΟἸγπιρίαἄο, ΒΟΤῸΥ ΑἸοχαηάσι ΧΙΠΠΠ, 

δ 6: ἢ: , 
ΟἸεοραίτα, Ηἱρροβέγαί βοτοῦ. Αὐξα]ϊ οχ {ταΐτο πορεϊθ. ἀχοῦ ΡΗΪ- 

πρρὶ ἈΠΕ δ57 ἀ. οὐ πυρείας. ρογαϊάοσς ΕΠ ρραπι ΧΠἼΠ. 
δ00 ς. ΕἸεοραίταο πὰ Ἐκιτορα ΧΊΙΗ, δ57 6. 

ΟἸεοοραῖγα, ροκίγοθπια Αορυρίϊ τορῖπα. Απίομιο παθοηβ πη ΟἸΠ οἵδ 
ΞΡ ομ Ἰἀἰββί πηι ᾿πβεϊξαϊς σοηνίνίαπι ἰγ, σαρ. 29. ἴῃ Κποπβίοιμ. 

ἤοε 6. ῥα] τίμα. Ρ᾽ούαμ “πού ἀαϊπάις Ἰπϊηα5 ἱπιρθηάι ΥἹ, 
929 α. 

ΟἸοορίο!επιι5 ΟΠ] οἰ ἀοπ5 15... οαϊπι5. ΠΙΙαπὶ ἀχότοπὶ ἀπχὶς Απέϊοολιιιβ 
Μαρπαβ Χ. 439 ἴ. 

ΟἸορβίααθιβ., ᾿πδέγιπηθηξιπι χτητπιβίοιπ ἴγ, 189 ἢ. ΧΙΨ, 636 Ρ". ἢ, 
ΟἸΙερδγάτα ποτοϊορίιι γ΄, 174. ο. ΧΙΝ, 640 Ρ. 
ΟἸερογάτα, Μεέομαο ππογοίτι οἷα οΘοσποπιοι ΧΗ]. ὅ76 ς. ἀ. 
ΟἸοίαθ ἔδπυθα ἔΥὐ1 139 ". 
ΟἸἱππδ οἰ 465. δδβοηζαίγιοοϑς γα] όσοι ]ας γρτῖδθ, ἃὉ ὈΧΟΥΐθι5 Ατία- 

Ραχὶ οἱ Μίομπέοτι!5 δβδοϊξας ΥἹἱ. 956 ἀ. 
ΟἸϊπΐὰ5. Ραΐον ΑἸοιθιαά5 ΥΚ, 219 ο. 
ΟἸϊηΐϊὰ5. Ῥγεπαρογίοιιβ ἰγτὰ ἴσᾶμλ δαδμιν τεϊέί σατο οοηδιονοσγας ΧΙΥ. 

628 ἔ. 6024 ἃ. 
ΟἸτο οὐ ΟΙἰτοτ. γις ΟἸοἷο δὲ ΟἸ οἰέοτ. 
ΕἸ βέμοπο5. ΘΙ ΟΠ ΟΓαπὶ ΕΥ̓ΤΔΠΠΠ5. ραΐου ἀσογίβίας ΥἹἱ. 978 ο.Ψ 

ΧΙ. ὅ41 "». ἀϊοξαπλ οὗπι5 ἴπ ἀἰϊσασθν ὑσοοογαηι ΠΠΙὰ6 σὰς ΧΙΥ, 
028 ο. ἀ. 

ΟἸτέα5., Κλεῖτος. αιμαίαν ἃν ἀυτοτα ΧΊΠ, ὅ06 4. 
ΟἸἰτ5. ὃ λευχὸς. ἀπτ5 οχ ΑἸοχαπότνὶ ἀπιῖοῖβ. ρυχρυτοὶβ ἐαροΕ ι5 

Ἰηοοάθη5 δἀϊοπέϊαπι ἄτα βο]οθας ΧΙ, 539 ο. 
ΟἸυκίσαμι. ρΡ]αοοηίαο σοη5 ΧΙΥ, 047 ο. ἃ. 
ΟἸγιιόπαβ, ΡΙαΐομΐβ οοσῃοπιοι Χ, 44 ἃ. ΧΙΝ. 624 ε. 
ΟἸγιαοιαηθϑέσα ἀσαμμθπιο πα βἰμλα! οαπὶ (ἀδαπάτα ἱπέουποῖς ΧΉΠ. 
9 6. οἱ οαπίοι γο]αεὶ ουδίοβ οὐ ποτύαίου χοἰ ούτιβ οσὰξ ἃ» Αρα- 
πιθιποης ἴ. 14 ". 

(ποβίαβ. ρΡᾶπὶ5 (αϊίαιῃ ἀρ ἴοποβ ΠΠ|. 111] ἀ. 
Ομϊάϊτι5. Δά πάν παν]: ρταθ!ο νἱποιπξιν ᾿υδοοάαοπιοῃϊϊ ἃ (ο- 

ποης 1. 8 4. ἡ Κυνιδία. ἤπες Οπἠϊοσαμι ΥἹ. 202 ε. 
Οπϊάϊυ δοοέππι 1{. 67 ὁ. ΟἸΙάἴας οὐουτθιξας ΠΠ.- 59 ἃ. στα- 

παν (παι 11. Θ0 ἀ. Κνίδεα κεράμια Ι. 28 ο. (μιάϊμῃ νἱ- 

παῖ 1. 39 ς, ἢ, 
Κνισμὸς 5, πιοάτπι5 φαΐδατη αὐἐλήσεως ΧΊΥ. 018 6. 
Οποριιβ. τὰχ ΕΥ̓ γΕΠγασιθι: οἷπβ σοσθαθν ἃ} αὐ Δ ΟΥ 115. ΘΥΘΥΒΊΛΩΙ, 

ἃ 415 ἴῃ Πιᾶγο οϑὲ ὑγοϊδοίι5 Υ]. ον. 74. 
Οποβίομ 5 ρου ἀο]ϊοαίι5 ϑοιμῃηοσεοηΐ Χ 11. 599 ἃ. 
Οομῖι5 ρμἰβοὶβ. Ὑἱάς ορΡἴπο. 
Οὐβίοπ, Κωβίων, ραταβέσις ν1 2.49. ἃ, τάφοι {Υ.184 ο. ΝΗ]. 3.39 ἃ 
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Κωβιὸς ποτιΐπαξυτν., ἰᾷ 6βὲ σοβίυβ : 4ια ἐπ ποπιΐπἧβ δι συϊεαίο 
141 Ατομίρραβ ΚΠ. 829 9. ἰάοπι ἀπιδέοῦ Ῥγεμίοπίοας ΥΠ]|. 
399 ε. 

Οομτεῖς.. ἀρυᾶτηπι βροοὶοβ ΚΠ. 984 ἢ. 28 ". ; 
(οοαῖ ΗΠ ας Ἰαγαπέ Μιποῦπι πῃ δὲοι πὶ δἀνοπέαπέοπι ἵ, 10 ο, 

Οὐοο8}} 9 πποῖοὶ ρίποαο πιιοὶβ ΠΠ. 57 6. πυϊβοοπίαηγ αἰΐοας {Π||126 ἃ. 
Οὐοοοῦτα., ρΡαοοπέατιπι σοπι5 ΧΙΥ, θ4 Ρ. 
Οοογιμθ!υπι. Ρτπιπαπὶ ΠΗ, 49 ἃ - ὅ0 ἀ. 
(οεεΐαπι, χυχκεὼν ΧΕ. οαρ. 83. 
Οοομϊοας ΠΕ. οαρ. 03. ἴῃ οἶθο παβεπέ νἱτεβ Δρῃγοά βίδοαβ 1. 68 ε. 

θ4 ἃ. ἴῃ οοἰέα οοηροπιπαίας Π{{ 09 ἃ. ". ς, 

Οοοϊ θα Ατοβιιθάϊα βομέϊπαο οχαυσίοηάδο Υ, 908 ἢ, 

Οοάαϊαπ ἀρυά ΗΙρροπδοέοθπι ἐ οἰ ποσιοη ΧΙΥ͂, 624 Ρ", 
(οάτιι5 Ρᾶμ15 ἔγαιβέιμι βιιπιβῖθ. {π6πὶ ΓὨσοπαπὶ νοοαπέ {Π|| 11] ἀ, 
Οὐάγπιαῖοη.. πιάϊαπι δέ μΐππι γ 6] ογάοηϊτπι., ΔἸ 5 105. φυϊάδαπν 

1Π. 81 ἢ, 
Οοεοοαῦ (βῖνε Οαθο08) ἔαπιιϊαο ποπιθῃ ἀρὰ ΟΡ μτόποπι ΕΧ, 3.80 ο. 

409 ἃ. 
(ει ἐγιρι ἀτέαα δὲ ἐσ  βειεῖα ἀβροσὰ δέ ἄσγα τοἀάϊξ μομιΐπιυμ ἱηροηὶα 

ΧΙΡ. 627 ἀ. ε. 
Οϑεπα Αεέῖοα οὐ νατγίαθ αἰϊοσαπι σοοπᾶς ΠΥ, οαρ. 8. 544. οοπῖ, Οοπ- 

ψίνπμη. Αἰέίοαθ οοοπᾶς ἕσπιιθβ ΕΥ̓, οἂρ. 14. Κ΄. 132 ς. οοδηᾶ 
ῬΕΠΠἸοα . ἀρυά Μποβίπηδοιηπι οοπιΐοιι Χο, 421 Ὁ. ο, 

Οοοπαουία ἀρὰ Οτοίοπβεβ ΕΚ. 143 ". ο. 
(ὐδογαπυα ΜΙοβῖαβ. παυῆγαρίαπι Ῥάβδι5. δἕ ἃ ἀο!ρἶπο βογυδέιβ 50-- 

οἱϊβ ΘμΥ αἰ θι15 ροσθα περι ΧΤΠ. 6θ00 ἀ. ε. 
Οοευ5. Ποῖος. μΡαΐοῦ Μαίορπαο: χοῖον ψογο δίαοθομοβ παιπιοσιμν 

ἀϊουπε Χ. 458 ἀ. 
Οὐρποπιῖπα μῈΓ ἰοοιπὶ δὲ ἱστίβίοποπι ΒΟ ΠΙθῈ5. ἱπιροβίέα : γἱάς 

Απαχαπάνγιοπι Υ]. 242 ε. ἔ. 
ΟΟ]ανεῖ. νογβιβ ἰαβοῖνὶ δ ουβοοθηὶ ΠΥ 1604 6. ΧΥ͂. 697 ἀ. 

(Ια τίβυναβ. Υ1ἀς Οὐ] ΡΥ 5.115. 

Κολαχεία., ογρρίάππι α ΜΟΙ οπβῖθιβ παν ξαξαπι, ον ογβιπι ἃ Τ]ο55ὰ- 

|9 ΥΙ. 284 ἢ. 
ΟἹ] Πα παι] ἀρὰ Απερμαποπι Ἔχ Ὑπὸ ἱπβο οι Χ, 44 ο. 

Κολιὰς γῆ ΧΙ. 482 ". 
ΟΠ] 5. ΒρΘοΐο5 ραπὶβ ΠῚ. 111 ἢ. 90 ο. 
ΟΟ1165 φαΐπααο., Ἰοοὰδ 5ῖ6. ἀϊοξιβ ῬτῸρο δρατίαπι Ι, ϑ ἴεν: 

(ο]οοαβία Μίποτγνα οἴσβᾷις ἐοπιρίαμι {{|. 7". 

(ο]οσαβίαμι. ταῦιχ ἔαθας Αοσγυρείαοας ΠῚ, 72. "ν. 7. ἃ, 

Οοἰοπα, Ἰοοῖ5 δρατίαο, αδὶ ΒΑΘΟΙὶ (Ομ ρ πὶ ΧΗΙΪ. δ74 ἀ. 

ΟοἸορίοπ., Ἰοηΐας ορριάσαπι Υ]. 209. ". 
ΟΟΙορΠομἱ , ἰπἰεῖο ἄυτα αδὶ υἱΐα, ἀοϊπάς οὰπὶ υγάϊα ἰμῖία 

βοοϊοίαξο ἴῃ ππιοάϊοαπι Ταχυτίαμυ ἀοϊαροὶ ΧΉΠ. ον. 91. 

(ο!οπέσιαι. ΓΧ, 372. ο. οο]οβέτι ἔγυβία Ὑ}, 289. ἃ. 

(ο]απιθαθ οἕ τατῖλο δότασα βροοῖοβ ΓΧ. οαρ. 50. γμἱυνα ἄθ οοἸ αμῖβ 
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δι. οα5. 51. οοἰσπιθας 41}ὰς φυσπάο ρτίπηυπι ἀρὰ τδθοος 
οοπδροοίας ΙΧ, 394 ε., οοἰμαρθὰς γεποτὶβ Ετγοῖπαθς οὰπὶ ἄρα 
ἀθοὰπέ εἰ τοάθυης ΓΧ, 394 ἢ, Τυρρίξοεν ἴῃ οοἰυμθας ἔοι δια 
γΈΓΒ5 99 ἃ. 

Οομηθας ἱπ Ρορα Ῥίο]οπιαοὶ Ῥ]Δἄ ΟΡ Ὑ. 900 6. οο- 
Ἰαπιθὰς ἀρυΐ Ογρτὶ τορεπὶ νίος ἤαθ6}}} Γιπρσεπέεβ ΥἹ. 957 ε. ἔ, 
Ῥεϊοϊαάοβ πῃ Νεβίοτὶβ ροοῦ]ο ἀρὰ Ἠοιπθοσιμι. ποη 8ιπέ οοἴαπι- 
Μας., κε Ρ]οϊδάδθβ ἀβέγσυπι ΧΙ. οαρ. 79 - 82. 

ΟοἸπ5. δηΐπιὰ] φπδάτιρες Υ. 200 Γ. 901 ο. 
Οοἰγνάδεπας ἀριά ΕἸΡΙοματηχυμν βιιπὲ σάτα ὶ 1, 6, ἰοουδέας {Π, 10 Ρ, 
ΟοΙ γηιθαάοβ οἰΐνας 11. 56 ν. ΙΥ΄. 138 ἃ. 
ΟΟἸ γα 15. ἀνίαπι ἀφ πδεσαταπι πιϊπίπα ΓΧ, 39 ἃ, 
Οὐμμα ἀβοϊεἰϊα ογπαία τηυ] 16 ταβιοἶπα Χ. 41 ἃ, αβοϊε εἶα οοπιᾶ 

ΡΓΜῊΪ πιϑὶ ρου! θα πέιγ Ιαργσοβ ΧΙ. 528 ἃ. 
Οὐοπιαπη Θρἢ οἱ οοηβοογαπί Ηδφτγου!! ΧΙ. 494 ἔ, οοιπαπι δ] ϊξ 

ΠΘΡαΪΟ. 4π0 5εϊστηαίαᾳ ἴῃ ἔγοηίς ἐερογοί Υ]. 22 ", ο, οοπιᾶχα 
Ρτο χαπι αἰαὶέ ΑἸοΙ α 4.5. ΧΗ, 584 ς, 

Οομναοιβ Αρο]1ο Κ΄. 149 ἃ. 
Οὐπιατγῖβ ρίβοῖὶβ ΚΠ. 319. ». 14οπὶ Θδιπ πη ΤῈ. οἔ ΘΟΠΙΠΙΟΤΊΙΒ. 
Οὐπιθοη . ππτι5 Θοστπὶ {π| τα ρα] οαμι Ε πο4ιοταπι δα πιϊηἰβέτατσιιηΐ, 

ἜΡτίοβιβ οὐ ἰαβοῖνυβ Χ. 444 ἀ. ε. 
Οὐομιΐοα καἰξαίῖο οοτῆαχ 1, 20 6. εχ δοπιΐοα βοοπὰ ἔδεσε ΠΟπηϊδὶ 

Αἰββυ!άθὶ ρῥτούοιηξ, οχ ἐγαρίοα ἀϊββυ Πανὶ ΧΕΥ͂, 614 ἔ, 
Οομιπιοάιι5 ἱπιρεταίοῦ Ηδτγου]οο οὐϊέι οΥπαΐιι5 γοποθαίαν Ηθτοι- 

16πὶ 56 Ποιηϊπατὶ νυ] ΧΙ, 537 [. 
Οοπιοοάϊα εχ ἐοιπα]οπέϊα οτέππι ἀπχις ΠΠ, 40. ἃ. "». πιοάϊας οοπιοο- 

ἄἴας ἀγαπηδέα ρ] τὰ οοεϊ Προ πεῖ5 ρου! στ ἈΈΠΘΠοιβ οΧ οἴβαιθ οχ- 
οογρίαᾳ οοπΐροις Υ1ΠΠ. 330. ἃ. οοιμποοράΐαᾳ Πα! οὰ ἀϊοία ἔΧ. 409 "». 
οοπιοοάϊδηι Βοτίθοτα αἰ Β] οἰ "15. οδϑὲ 4πὰπὶ ἐτασοοράϊαμπι Υ], 222 ἃ. - 
9228. . 

Οοπιροίαίξίο. ΕἸ βαοτῖ οἷο Ἔραϊαπι. οχ Ἔραΐϊο οοπιροίαξίο 9. 6 ΘΟΙΙρΡο- 
ἰαίζίοης Ἰαβοϊνία οοἵ. {{. 30 ε. ἃ. 

Οὐπιιβ. πιοάτι5 (πἰάαπι ΕἸ 1815 ΧΙΥ͂, 618 ο. 
ΟὐΠΆΠ115 πιογοίτῖχ ΧΠἼΠΠ. 567 {. 
Οὐποῖα οὐ σοπομοίμεγαβ {Π. 8 4. (οπῇ, ΠῚ. οὰρ. 33, 
(Ὁπο υ]α γάτα {Π]. οὰρ. 30 - 39. 
(οποοροέῖο οἰθοτιιπι ἢ  μὸτ ρυϊτοϊαοέϊοποιι ὙΠ], 276 4, ἱπνδίαν ἴὰ- 

πο ἴπος 1014. 
(οπάϊμνεπέα {{. οαρ. 77. οοπάϊπιοπέίοτιιπι σϑοοηβι5 ἀρ ΑἸοχίἄοπι 

ἵν. 170 ἃ. "ν. εοπάϊμιοπία σαν πῖπηι Ρἰδοϊ απιιθ. ἀπιᾶπξ ΟΠ Π 65, 
πιὰ 5. ΘΓ 65 πο ἰΐοι ΜΈ, δ04 ἃ. 

Οοπάν, ροουΐαμι Ῥοτγβίοιι. Χὶ, ον. δ. 
ΟὐμροΥ ρἰβοὶβ ὙΠ. οαρ. 31. 42. οοηροῦ ΔἸθτ5 ΧΙΥ, 033. 6. σοπ- 

8561 4υοπιοίο ἴῃ οἴδτην ραταπάῃβ ΧΙ, Θ02. ". ᾽ν 
Οοῃρίῃ5. τοι ϑἱτι5 ΟΥΤΆΝΕΙΙ5. αἱ 9. (πἢ σοηρίαπι Ὑἱηὶ ΡΥΣΠΙῈΒ δι} 15- 

δϑὲ, ΔΓεᾶπι οοτοπα ὑτοροδιῖς Νὶ 4327 "0 ροούμ ἄχοβ οοι- 
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αἰοβ οαρίοπϑ δ εἰ δῖε Ῥγοίθαβ, φιοά ργδοβέατε ποῖ ροξεηϊε 
ΑἸΙεχαηάον Χ. 434 ἃ. 

Οοπρίοτιιπι ἔοβεὶβ ἀϊοθυ5. (Οοπῇ, ΟΠοῦ5.) πιοβ ἔπιε Αἐμεπῖς 
ΤῊ ΠΘΤὰ μλϊξέοτο Βορ ἰδεῖ Χ, 437 ἀ. 

Οοπίβα!υς Χ. 441 {. 
Οὐποπ νἱοίϊβ δ Οπίάυπη Ππαγα] ριρηα Πιαοοήάαοπιοηϊβ οαποΐος 

ΑΥΠποηΐθηβ68. πιο οο ΘΡῸ]0 οχοορὶέ 1. 38 4. Ῥιγαδαδιπι πλιὸ 
οἰηχὶς 1014, οὰγ ΑἸΒοπὶβ Οὐργιμι πιϊστανοσῖέ υἰξαηαιθ ἰδὲ ἐσο- 
τίς ΧΗ. 832. "-. εχ τπμογείτίος 'Γμγοββα σοπαὶξ ΤΙ πιοέμουμι ΧΠΠ. 
577 ἃ. "". 

Οὐποπ ἁτίϊξεχ, ἃ 410 ποπιὸπ ἱηγοποταπὺ Ο(Οποηῖΐ οα]οο5 ΧΙ, 
478 ν. 486 ο. 

Οοηϊ, παυσο5 ρίπεας ΠῚ, οαρ. 49, 
Οοπίοροτία νἷὰ Ατγρὶβ Οοτπέμι ἄποθηβ Π[. 43 ο, 
Οοπέτατιϊβ τοῖν ἀο! οοέαίαν μοπιὸ {Π{,123 ἔ( 124 ἃ. 
Οοηνίνίιμη. Οοπῇ. ὕοοπα. οοηνίνία οπιηΐα οἰ ἀϊϊ5 βαοσγαέα ΠΠ. 

40 «. Υ. 192 ΡΝ. οοπγίνία Ἠομπιοτίοα οοἰ ἰδέα οὰπὶ Ρ]αέοηΐβ., Χο- 
ΒΟΡΠΟη 5 εἰ Ερίοαυτὶ σοηνῖν 5 Υ. οᾶρ. 3.- 20. 

ΟἸη. ἴῃ οοην ν5., ρῥτὶαϑαταμν ᾿πέγοϊγοπέ οομηγίναθ. δᾶ οὐΐ-- 
4πς ρμοτέϊο μη θηβϑας ογαὰξ ππροβίία ΧΊΥ, 640 6. οοηνίνῖο δἰ βυπι- 
χηὰπὶ 4υΐηαπιι6 ἱπίογοβϑθο οοην ναϑ υοϊαϊεέ Ατοπμοβέγαξιια ἴ. 4 Ἂ. 
ΧΥ. 6071 ἃ. Αὐμθηῖβ οοηγίνίο δείαπι Παρ ΕἸ ποι δι θ λι5. ἐσὶ- 
σἰηία. οοηγίνγαβ ἰηΐογοϑβο Πἰοἰέωπι οταί ΥἹἱ. 94 ἃ, σγπδροοπο- 
χοσιπὶ οἰποίθπν οταξ Θχρ]οσασο οοηΥγΓαπ ὨϊΠιοσιιπὶ ἃ οϑϑοξ 
Ιοσὶ οοηβοπέδποιιβ. 1014. ἃ, }». 

ἴη οοηνίνεῖϊθ ποὺ πιοάθ ἔργον δ. βοά δέ οοϊοφυὶβ τοβοίεπᾶϊ 
οοηνίνας ἰἱ. 2 ν. Χ, 419 6. ἐαϊίᾳ Ἔεγαὰπε οοηνίνία αϑιμὶ ΡΙαδΐο- 
Ποπὶ ἰῃ Αοδάομηΐα,, δἔϊαμι ἴῃ Ροβέοτιιπι ἀΐδια ἱποιπία Χ. 419 
ς. ἀ. φιδοβέϊομος ογυαἀϊίαθ οἱ πὶ ἴῃ σοην ἐν 5 Ρτοροπὶ βοίεθαπέ 
Χ οαρ. 80 54. ἔγυρα!ία Μίοποάομι! σον να ΣΧ, οαρ. 15. Ατοο- 
51αἱ 1014. ἀρ. 106. 

οπγχα ΠῚ. 66 6. ροξϊο οχ πα]ο εἴ σοηγαα ματαία Χ. 447 ἅ. 
Οὐραῖβ Ιᾶοὰβ ἰῃ Βοροίϊα ΠΠ. 71 ο. 11. 297 ο. ἀ. (οραϊάο5 ἀπ- 

σαΠ|ὰς Υ11. 297 ο. 4ά. 300 σ. πυάς Κωπαΐδες ΥἹἱϊ!. 397 εἐ. 
ἸΚωπαῖαι ἀραὰά Ατομβεοκέγαίαιη Υ1{. 998. ἢ, 

(οραΐὶς νἱἀεφέατ οὐαὶ ἔαΐϊδθο τι] τὶβ. ποιῦθα ἀρ Απείρμαμποπι 
ΧΕ. .622.4.Ψ 

Οὐρειβ. Κωπεὺς,. ραΐοῦ ρετμϊθοέυν αἰδοῖ ὙΠ. 990 "ν. 
Οορὶβ. οοοπα ἀρᾷ ᾿ιαοεάδειποηϊο ἰδ. 50 ἃ. ν΄. 138 «6. 
Οορ5 ανίβϑ. δαάθδηι 486 Ὡἰϊὰ5. 50005.9 ἀξ Βαϊ ϑροοῖὶςβ αἰΐψυα 

ΕΧ,, 391 ..ο. 
(ορέα. ρ]ασοπίαρ βροοίος ΧΙΥ, 643. ο. οὐρέορ!αοοπέα 9047 ἔ, 
Οὐορέιβ. ορριάαπι ᾿Γμπεαϊάῖβ ἴθ Αδρυρίο: δὶ νἰπατ παβοῖ τιν ἔνα 

αὐἰπιοάπμι ἱ. 38 ἢν θ᾽ άοπι ραταπδισ ναβα Ποία, αἰιοται πιαδδα 
οὔπὶ ἃτοιηαίθι5 δυθαςία εδὲ ΧΕ, 404. 

Οοηπϊηατία τ τορητππι ἔππλο οἰγουπιδαπι ἔχ, 40 ε.- ορέϊπιο 
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ταουϊία ἀθ σθποῦα δυπᾶπο ΧΕ. οαρ. 80. οοφυϊηατία γαβα 
τϑοοπβοπῦιτ ΕΥ̓. οαρ. 08. ἰ 

Οοψυιπ ἴησεπῖο ορτβ Βαθεέ ΠῸῚ πεΐπιϑ 4πᾶπὶ ροεέα 1. 7 ἢ, Ρ]υτῖ- 
πιᾶβ ὉΠὰ5 ἀτέεβ ποββε ἄεθεέ ὙΠ]. εαρ. 37. ἔΧ. οἂρ. 22. οσηυιβ 
ξηοταΐ (άπ ΧΙΥ, Θὅ 8 ἢ. Οοτοενις ΓΧ. 3582. Β. οοσιιβ Ὠε- 
ταοέγιϊ ῬΒΑΙΟΓοὶ ᾿πβὶ σ πίον ἀϊέαξι5 εἰ πεαιίπδιπυβ ΧἼῊΉ, ὅ42 ἢ. 

Οοααϊ αἹοτίοδὶ ΥΗ. οἂρ. 32. 30 - 41. σοφαοττιπὶ σ] ΟΥΟΞΟΓΈΠΙ 
ῥήσεις σοταρίυτεβ ΓΧ. οαρ. 20 - 24. 68 -70. ΧΙΥ. «ἀρ. 77 544. 

Οὐφαοτγιπι πιη]έοτιπὶ ποπεπα δἀππέμυν εἴ ἱπυεπηΐα ἘΧρομ ΗΓ 
ΕΧ. οὰρ. 24. (υἱϊ ξερίεπι εοηαξ ἀρρε!απέμτ αἰέξετὶ βερέεπι βα- 

. Βίεπέεβ) ΓΧ, 403 ξ. σοατ15 ΒΕΓΥ 5 ἀριμά δοπιῖοοβ ΠΟΙ ΤΕ ρετΙ ΠΤ 
Ῥταείεγήμαπι ἀριά Ῥοβίἀϊρραπι ΧΙ, Θὅ3 . σοαιπιβ ᾿πάϊσεπα 
εἴ οἶγὶβ οἱἵπι γοραβθαίωτ Δίαθβοη, ρβεγεστίπιβ γετο Τεξέίχ ΧΙΥ͂, 

- 649 ἃ. ". 
Ῥτγονεγθίαπι. 51 φυϊά ρεοοατῖξ οοάππι8, τὑαροϊαξ ἐϊθίοεπ ΓΧ, 

381 ἃ. 
Οοφαΐ Ξαοτίοὶ ΧΙΥ. σὰρ. 78 54. σοφαοτιμ ἐσίθιι5 ΔΈΠοπΪ5 

ΧΙ. 6900 ἀ. ε. 
(οτ ἴπ γεπέτε παρεὲ ἃ} ῖπις ρἰξοῖς ὙΠ. 31 6. Νὲπα οοτήα ἰπθββο 

Ρεγήϊοιθιι5 ῬΑρΡΕ]αροπῖϊβ αἷέ ἜΠοορηταβέι ΕΚ, 390 Ὁ. οοὺ ποπ 
εοπιεἀεηάππι. δεπίσπια Ρ γἐπασοτίσιπι Χ, 452 4. δηίπιὶ βοάεβ 
ἰπ εογτάς ΧΥ͂, 657 ε.- 653 Ρ". 

Οὐταοίπις ρΡίβεὶς ὙΠῸ ἐαρ. 81. υπάδ ποπιοη ἱπτοπετὶέ ΥΗ. 937 Ὁ. 
309 ἃ. υἱῖ!ϊϊ. μἰβεῖὶς Υ{{. 994 ἃ. 3909 ἃ. 5Ξα!ε οὐπάϊεις βαρεγάα 
ἃ ταυ]εῖϊβ νοσαέιν {Π{[,18. "ν. ὙΠ. 303 ε. οοταοίπυβ ἢ αν ΔΈ} 15 
ΑἸοχαπάτιπίβ ποπυΐποττιβ ἀΐσπιβ ΕΠ. 121 Ρ. ς, 

Οὐοτασαβ ἴπ ογβέδοθογαπι Ρἰβοῖππι Ππυπιθτο Ππομιϊπαίυν ΗΙ, 10 ὃ. 
ἘΠῚ ἀὐβπετιβ οσταύιπι Ἰεσῖξ. 

Οοταχὶ ΧΙ. ὅ30 ἢ. 
ΟὐτΥρὶβ 'ἰπ πανὶ, τὸ ϑωράκιον ΧΙ. 47 ἃ. 
Οοτγογτα, (οτονταεῖ, 4π05 Νερέμπιβ πλᾶ]6 ρετάαξ, αἷέ Ἠδτπηῖρριβ 

1. 27 6. Οοτγοντάθαθ πλ]ογεβ ρΡἰΪα Ἰαθαπέεέ οαπέαπίεβ 1. 24 ", 
Οὐτουτάδαπι σίπυπι ἴ. 33 ". 

Οὐτάαχ καϊέπέϊο οομαΐοα ἰ. 90. 6. ΧΙΥ, 6239 ἀ. 630 ε. 631 ἃ. 
Οὐτγάϊπεδε. (ἀα]Ποὰβ ΡΟΡΌΪα5. (4115 ϑοοτάϊκοϊ), το αυῖας (ἀ]]οστμη, 

φαΐ οαπὰ Βτεππο αὐνεπετγαπῖ. δὐγιπι πὶ εἰείοποπι διᾶπι ποῖ δέ- 
τϊξέεναπέ Υἱ. 934 ἃ. ". εοτιπι ἀπχ Βαξπαπαξις ἰυ1ά4. ". 

Οὐοτγάν]αβ., ἀπίπιαὶ δι ἰ ίαπι. Ναπιθηΐο σαγυ]5 Υ1]. φἀρ. 74. 
(οτίαππο. πιοτείσ οἷ ποπιεὰ ἈΠ]. 5607 ο. 
Οοτίπεμας, ἢ χαλὴ Κύρινϑος ἈΠΕ 573 ς. Οὐοτίπεμις. οἷν ξαβ 

Ρουβοπαΐα εἕ οογοπαία αὐξέμης Ρεοίομιαθο ΡΣ αθειρῆο πὶ ρομυρα 
Υ. 20] 4. τνία (οπέοροτία Ατροὶς (οτἰπείνιπι ἀσσοπβ ἰΐ. 43 ς, 
Ῥτουεγθίαπι. δ᾽ξ τΐηὶ {ποά εβὲ ἰητεγ (οτὶπέδυπν εἰ Θ᾽ ον οπε μι 
Υ. 219 ἃ. Κόρινθον ἤλϑον᾽ ἡδέως ἐνταῦϑα --ο διε ϑέρην 
ΧΗ. 567 ς. 

(οτίπεμΐα,, βρϑοῖε σαρμαπίάυπι ἢ. ὅθ ζ. Οὐοτίπεπία ἕεπα: 
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Μεϊαοηΐθ ἀϊοία ΧΙΠ, 588 ὁ. Κορίνθιοι χκάδοι ΥἹ, 936 Ρ. ἐκ 
Ἱορίνϑου στρώματα 1. 27 ἃ. δαρίξυ!]α, οΟΙ ατηπᾶσαπι χοριν-- 
ϑιουργῆ Υ. 204 -«. οταΐετοβ χορενϑιουργεῖς Υ. 199 6. 
Οὐτι πη ΐας. πιογοίγιοθς πομιΐηθ οἰνϊέαξί 5 ΒΌΡΡΙ Ια θαπὲ Ὑοποτὶ 

οἴφας νοία [λοϊοθαπέ ργὸ βαϊαέθ ρα] οα ΧΊ. 573 ο. 4. 
Οὐοτί πίῃ δἄθοὸ ποτ πθ Ορα!οπεϊ τὰ Βουνοσιηι πο ὶπε τηγτῖα- 

ἄε5 5εχ οἵ φυδάταρσίηία;: 4πᾶτο χοιγεχοιέτραι ἃ Ῥγίμία ἀϊοε ΥἹ, 
272 "ν. Οὐτίπεβίογιμν Ἰοχ 1 ΘΕ] Οπο5 Υἱ. 297 6. ἔ. γρεϊνδει 
Βαθίπάς ο μου νοΐὰπὶ ἔαοίπέ ἄς οουῖο ΠπιοΓῸ πιθγθέγι οι πὶ οἱ 
ἀδὐάυσοεπάο ΧΙΠ. 73 6. ἔοβεὶ ἀϊεβ. Οογιπεβίοσιιπι τὰ “Ελλώτια 
ΧΥ. 678 ". Οογίπεμίογαπι οἱοββαθ ΄αδοίαπι ΧΙ, 495 ο. ΧΥ͂. 
Θ81 ". 

Οοτἰπεμίυπι νἱπαπι ἄπταπι 1. 30 ἔ. 
(οτπῖχ ἀνὶβ. Κορώνη. Ἀρο!ίηῖ ἢΠὰ ΨΠΠ. 8.59 6. οουπιοὶβ γἱ- 

ἔὰ]ὰ5 ν14. ". «ἃ. σογηϊοὶ βέϊροπι σογτοσαηΐοβ οογοη ἰδέας οδηέί- 
Ἰοπαπι ἴῃ οογπίοθπι οἀπέαραπε ὙΠ. οαρ. 59. 

Οοτπῖχ. Κορώνη 5» οσορποιποη ΤΉ ΘΟοΙοας πιογοίγίοἶβ., πιαίτῖβ Ο}11- 
κίυα ΧΙΠ. 58 ἃ. 6. Κορώνη ΧΗ. 587 Ρ. 6. ". Κορώνη Ναῃ-. 

αἰ Π]ΐα 1}. ". 
Οοτπιι νοΐαβεϊββίπιπι γὰβ ροΐοτίαπι ΧΙ. οαρ. 51. Οοπί, ἈΠ γέαπι. 
Οοτπῖα ἱπιιβιζαέας. πποσηϊει πὶ. σαπέ θοθι5 Μο]οπεὶβ Χἰ. 4608 4. 
Οοτγπηῖα δὲ ἐὰρας Εἐγαβοοτιι ἱην οπέππι [Υ, 184 ἃ. 
(οτοπα, Ἰνατίπτιπι νοοαΡααπι α ταθοο χορωγὸς (δίγο χορώνη) 

οτίαι ΧΥ͂. 0680 ἃ. 
(ὐτόπδο ἁυσοᾶθ πη Ροιρα Ῥεοϊομιαοὶ ῬΆΠΔἀοΙ ΗΝ ἔον πὰ] οἱ 

ἀποεπίας Υ, 902. ἀ. ρταθέογοα πιγβϑέϊοα σου πὰ ἁσγοα ΟἹ ΟΤ πὶ 
οοἰοσίπέα π᾿ οἰτουϊέι.. 40 ἀοἰπάς οἰποία οδέ ροτέα οὐ 5 Βοτο- 
πΐοας θά. οοτοπὰ ἅπσοὰ ποίογαοοα Κ, 198 ἢ. 900 4. 901] 
ο. 4, ΧΙΠ. 00 ΡΝ. οογοπᾶ αὐτεὰ οἰοασίηοα Υ, 901 ἀ. μίπεοα 
γν, 200 ἃ. 

θὲ οογομπὶβ βἰν οοσ 8. 4αϊθι5 οἰπσο θαΐαν σαραξ ἴῃ οοηνγὶ- 
15 οὐ ἴῃ βδου ποῖα ἈΝ Υ, οὰρ. 8 -ὃὅ99. ἄς ναγίο οοσοῃᾶσαμπι 
ποιηΐης οἔ πναξοστῖα ἂρ. 19. 56{4. 

Οτῖρο οογοπαπάϊ οἄριιξ ἴῃ σοπιροίαι! ΟΠ! θ 5. εχ Ατἰβέοέοεϊς εὲ 
Ατϊβέοπς (οο ΧΥ͂. 6074 Ν". ε. ἐχ Ῥμιομϊάς πιράϊοο ΧΥ͂, 607 
Ο. - α.. ΘΟΓΟΠΑΤΊΙΙΙ τιϑῖι8 ἴῃ. Βδου Ποῖ ΧΎ, 07 4 6,1. δοτοηῖβ δξίαμι 
6011ὰ οἰπροθαμπέυν ΧΥ͂, 6074 ο. 4. οογοῃδγαμ ἴῃ οοηγν 5 ἀπε 
βου Ποῖ 5 ἀρ ΕΟ σι πὶ τιδὶιθ ΠῸΠ]Ππ5. 1. 1 ὃ 6. ἔ, 

Αἱ οοτοπαίὶ βυπέ, ἢΪ5 δὶ σοσόηδο βοϊγπέὰγ οὐ ἀουπης ἔο- 
ἴα. οχἰβεϊπια πέσ 6586 διότ οὐρίὶ ΝΥ, 609 ἀ.- 070 ἀ. οὖ 
ΘΟΓΟΠ ἢ ἕΩΣ δουιη ἔογ65. 405 δπιαπιὰ ΝΥ, 670 ἀ. ὁ. 

Οὐτοπὰς 6 υἱξϊος γὸὶ αὐποσὶπὸ βαϊΐϊος ΧΥ,, 671 ο. ἢ. εἐ ἀεὶπ 
σαν. 12. - 1. οααπιο οοτομαπίαν αροάἀδομιομὶὶ Ῥχοπιδολιίοσγιηι 
[πεῖ ἀϊοθυ5 ΧΥ, 674 ἃ. 

(Ὁτοπατὶϊ οτος οχ ᾿ΓΓΠοορμταβςίο ΧΥ͂. οαρ. 97 - 399, εχ Νιοαηᾶγο 
οαρ. 31. οοτοπᾶνία ράργτι ἈΝ Υ, 6070 ἀ, 
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Οοτοπο, Κορώνη. γιάς ΟΟΥπῖχ, 
(οτοηίβέαθ βέϊρεπι οοτγηΐοὶ τορδηίοες Ἐμοάϊ ΥΠΠ, οαρ. 59. φυοτιπι 

σα πε 6 πᾶ6 οοτοπίδπιαίᾳ ὙΠ]. 360 ". 
Οὐγρουῖβ οοποίππηΣ πιοίαβ ἰαπάἀδξυν [. 1 ". ΧΙΝ. 628 ε. 
(οτβοβ. Κύρσης., δορποπιοπ ἱπιροβίέιν ΑἙΠομΐα. οἱ ποπιΐπὶ αὰΐ 

Ρτΐπτβ θατ Ραμ δι] ταάἀοπάσπι ουγανοταῦ ΧἼΉΠ, ὅδ ἃ. ". 
(οτοὶ. ϑατάϊηϊας νἱοὶ πὶ. οοπβίαπέου τη 6 }16 τπιδππέατ. πἀπάς Ἰοησαονὶ 

βιπὲ ΠΠ. 47 ἃ. ὅδ'εᾳ Κύρνιοι, «φυὰὶ 101 πομυϊηαπίασ. Ογτηϊ βαηΐ, 
Ἰπάϊουβ ροραΪ 5.9 οὐπὶ ΟὐΥδὶβ σομξιδὶ ἃν ΔΕμαπᾶθο. 

ΟοΥγάλ!!5 νοὶ Οογγάδ!ιβ ρᾶριβ Δίου ἰΧ, 390 Ρ". 
Οοτγάηβ ΑἸΠΟπἰθμβῖβ.. ραγαβίίαβ οὐ θὰ ΥἹ. 240 ἢ. 942 4. 

ΥΠΙ. 343 ". ουΐαβ. ῥτορτγίπμν ποθι Εἰπογαΐίοας Υ]. 24] 4. ἀς 
ος εὐ ἄδ βοϊία εἰιι5 ἀϊοεϊβ Κ΄. οαρ. 99. 47. 

Οοτυρμᾶθπα ρἰβοὶβ ἰάοπι δέφιια μίρρατας ΚΥΗ. 304 ἀ. 
(ο5 ἴηβα]α Υἱ. 262 ο. 

Οοἱ δάοϊ]οβοοπέοβ. ἔουιηοβίβδίπι 1. 1 ". Οοἱ Τππο! βδοτὰ ἴα- 
οἰεπίοβ βούσντμν ΠΏ] Πππὶ δα πέμπε Υ]. 9602 ς. ΧΙΥ. 639 ἀ. 

Οουμ νἰπιιπα ἀάτια πιάτα τηϊβορέιτ 1. 39. 6. Ὅοαμι ὑηρπθη- 
ἔαπι ἀπιαταοίπιπι οἴ πιοϊπππι ΧΥ͂, 688 6. ἢ᾿ 

Ὁοκιιοβαπάαϊαπι. ἢ οΥὶβ ποπιὸν ΧΥ͂, 681 ". ο- 
Οὐβϑυρμα. πιοτοίγῖχ ἈΠ], 87 ἴ. 
Οοββαρυς ΧΥ, 6608 ν. Υἱάς Οοέέαβιιε. 
Οὐοίλ!υ5. χώταλος 9 οαπεϊϊοπα ἀπαοήάσμι Κ΄. 176 ἃ. 
Ὀοεμοῖαβ. Κοθήλας, ᾿Τδταοίας τοχ, ἃ ῬΆΠΙρρο νἱοέιθ. ΠΙΐαα 

βιδπι οἱ ἴῃ τπδέτπιθηΐαπὶ οὐ] οοὰς ΧΗ]. 557 ἃ. 
Οοίμοι.. ροσυϊαμι ᾿μαοοπίοαπι ΧΙ]. οὰρ. Θ6. οομπιπιοά πβίπημπι ἱπ οχ- 

Ῥεάιείοτιε πὶ ϊέατὶ ΧΙ, 48 8. ἢ. ἀρ ά ἰοα]ο5. οοεϊιοι ἀϊοϊέιι. ρο- 
Βίι5 μίβοῖβ ΥΠ. 309 ο. 

Οοεμομπῖαβ ἁρυΐ ϑορηγοποπι πόποι ΠῚ ἘΠ γπποίποτας ὙΠ]. 309 -. 

Οοἐποπίβηναβ. ἱ. 6. οοιηροίαᾳέϊο. Ρεαθοορόιπι πιοάϊοιι δίποβιεποὶ ἀο 
οοειοπΐδιο ΧΙἼ, οἂρ. 67. 

Οοίμιι5 ρἰβοὶθ Ναμπιοιΐο ᾿ἀ 6 πὶ ἀἴφιο ροΡὶι5 ὙΠ. 309 ο. 804 ο6. 

Οὐοείξα)ῖα οοτίαπιϊπα ΧΙ. 479 4. 
Οὐοὐξα δ. οὐχ δά σοί! διὰ δοσομιπιοάδέιβ. ΧΙ, οαρ. ὅ8. Κ΄. 

149 ". 
Οὐοεἰα!ίπβατο γαρθοϊ πιοάϊοὶ ἀἸοοθαπὲ νοπιοσς ΧΥ͂. 66 5. 
Οὐοεζα)ίαπι γν 6] οοεξα!νοιιι. κοττάβιον εὲ χοττάβειον, ναβουϊαπι 

δά οοέία!ϊ ᾿ππάσιιι δά ἰτέα, πὶ ααοά ἰαου]αναπέιν Ἰδέδετοη 
ἰέοπι ργδθιιίαπι ᾿μἀο ργοροβιέυπι ΧΥ͂, 000 ο. 

Οοείαθι5. Ἰαάἀϊοτυχη ἃ ἰοα]ς ἱπνοηέαπι ΧΥ. 666 ". 4πὸ ρΡοβέ 
οοοπῶπι ἀοἰφοία Βα πέμτ. οὐτδ δέιιάϊο αἤθὸ ἐθπορβαπίητ (ναοῖς 

πα οἐΐαπι θγορτία οοποϊανία πο Πάϊοτο αἠαρέαξα οοπβέγηχουίηΐ 
ΧΥ. 6608 ς. δ πε [βοϊογεία ἰπ μο6 δποτα πιαρῖς ῥ᾽ ΟΥἰατ ΠΕΣ 
ἀυδηὶ βαρ τα ἀϊ ἃτίς Χὶ, 782 ο.Ψ 

Ἰ)ς Οοεέαθο «ρίέυν ΧΥ͂. οὰρ. 2 - 7. ἔπ ΧΙ, οαρ. 99. υδὴ 
ἄς ἀγκύλῃ: εἴ οαρ. 58. ανὶ ἀς οοεέανίάο: δὲ οὰρ. 7 ὅ. υὐϑὶ ἀδ 
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Δίαπο. οὦ οοϊέανιε ἰαάϊοταπι ποσπ νῆα ΔΙ Ραπὲ ΧΙ. 
182 ". 
(ἐξα οη τποάο ἰπάϊι5 ἀϊοιξιτ, 564 οὐ γαβουϊαπι, δέριιο 

οεΐαπι ρον οοίέα δαὶ ΧΥ, Θ66 ο. 4. δοέξα)ιι5 οαξαςξα5 
ΧΥ. 6006 ε.ἢ ΟΘ7 6. πιο] ἀοχέγαθ ἤοχαβ ἱπ οοξέαϊι το 
ΘΘ07 ". --- (. ΧΙ (782. 6. οοείαθίδαν πιά π|8 ἴῃ ρεἶνὶ ἀπὲ τὸ- 
Ρ]οία. ἴῃ 40ὰ ἱπηδίαθαπέ δοθίαθι!α ΧΥ, οὰρ. Θ. οοίέαθιι5 ἱπ 
ΡΕΥν  ΡῚΠ5. Ῥτοροβίξιβ. οὰρ. 7. 

Αμιδίογοβ ἰηγθοαΐο δογπὶ 405 ἀπιαθαπέ πομιΐης ἰαουϊατὶ 
οοέξαθυ ΒΟ ναης ΧΥ, Θ08 ". 

Οοἰέαηα, δυτίαοιι5. οἰθιβ ΠῚ. 119 ". ΙΧ, 38 ἃ. 
Οὐεείπας. τπογθέγιοἷβ ἱπιασιποιϊα Παοοάαομοπα ἀοδίοαία ΧΗ], 
74 ἀ. 

Οοίμ]α, χοτύλη, οἕ ροου!αι ἀεποίαε εἕ τπποηξαγαπι (υσπέαπι ἈΤ. 
οἂρ. ὅ7. ποιιίηδηι ΧΙ. 479 ἃ. οαντίαΐομι φαδῃ!εὲ ἐν. οὰ- 
γἱζαΐθι. οοχοηάϊοῖβ ἀθ14. ". ογπιθαϊα ΑΘϑομγ]ὰ5. οοέα!α5. γοοῦ- 
γὶδ {ρ 14, 

Οοέξυτπίοοβ δαστῆθο νοπαίϊο ΧΙ. οἂρ. 47 54. οἄοτε οοίατηἰοὶβ 
ἴῃ νἱἰξαπι τογοσοαίυβ. οδέ Βογουϊο ἴδ, 399 ἀ. 5. οτγουῦ 
Ῥμοοηΐοθ οοΐαν ποθ ἱπθηοαηξ θ᾽. ρᾶγνὰ οοξαχηίοιϊα. ομθπ- 
πἰοη γνοοδέιν ΙΧ, 398 «ο. οοἰαγηϊοῖθαβ ἔογίθημ θ᾽ πιηΐοθ ορο- 
ταιη ἤαραΐ Μάϊας ΧΙ. 5006 ἀ. 

Οοἰγ!οάοηο5. δοοίαθαϊα ἴῃ ΡοΙγρὶ Παρ η 5 ΧΙ, 479 ". 
(ον !βοιιβ. Βάροθο βῷσου οΥδἕοτ ΧΙ. 479 ς, ΡΙαφοπέδο Βενᾳ 

ΧΙΡ. 647 ν". 
Οοέγ!αβ. Ροοαϊαπι ΧΙ. φᾶρ. ὅ6. Χν. 066 6. 
Οοίγ5. Τὸχ Τἢγαοίδθ.. γὙοπιρίαειιβ ἀδάϊειβ. ἱπ 5Βι[ν5 διποοῃ 8- 

βπα Ἰοοὰ 4αυδοβίνιξ. ἀΡὶ οὐμὴ ἃμπιϊοὶβ ἐραατοίιν ΧΕ. 581 
ς. 4. Μίμπογναθ διῆογα οαρίι5 βἰθὶ δαμὶ Ἐροηβαπι ΡΟἸ]Π οἰξα5, δέ, 
ΡΓδεραγαία οὐϊαὶ ἃ πυρίϊαβ οοοπα Νίϊ, 5831 ἵ. 82 ἃ. 
ἰάθη βαθυὰ ποθ ἰὑϊ4, ἃ} 6ὸ [ἰέογὰβ δοοῖριε ΡΒ ρραΒ ΥἹ. 
248 ε. 

Οοέγ!5. Πα παρδὶε Τρ Ϊογδίὶ ΙΝ. 1351. ἃ 
ταῦθ. Υἱάς Βγαββίοα. 
Οταπαὶ. Κραναοὶ, ῬΡορα5. ΥὙΠῚ. 8347 ἃ. 
Οτγάπαιβ.. Β6Π] 0 «φαϊάαμν ἀρᾷ Απαχίϊαμι οομιΐοαι Χ, 416 ς. ἴ. 
Ογαπθαμι., χράγειον. ΡΟ βρθοὶοβ 479 ἢ, 
Ἰχροάνειος», ἀπ οχ Ηαοιπαάγγαάιθιβ πγαρ ῖὶβ. ΠῚ. 78". 
ταμίαι οὐ Οταποῖμῆ οσγπιπαβίπαι (ον ΝΠ, 89 Ρ. ο. 
Ογταηποη γὸ}1 (τάποι, “ΠΠ]νοββα! ας. ορρίαπι. δὶ οδὲ ἔοηβ ἁθπδα 

πιοάϊος. οαἰάαο, 4πὰ δἀάϊέα γἰπο σα!οσομν ἰῃ γαὰβὶβ θλάμο δυιξ 
(τι άπο ουδίοάιε 1}. 492 ο. 

Ογαββδίαπα μἰαοεηία ΧΙ, 047 ε. 
Οτάββιβ ἐυϊοϊηϊιι5. οοοῖδο ιρατίαοο ἤποπι προπὶξ θ6}1. ΥἹ. 272 ἔ. 
(ὐγαΐδοσιβ ἄστρον ἡπαὴν ἀἰοὶς ΤΠ οορταβέιβ, δὰ Αἰμοπᾶθο νἱάθίυγ 

6586. οογαδιβ 1ἰ. 0 ο. ἃ. 



ΙΝΌΕΧ ΒΕΆΟΤΜΝ. 1007 

Οταΐον ὑπάς ἀϊοίι5 ΠῚ, 193. ἃ, ογαΐον Τιδοσηΐοιιϑ ΔΌΓΘΙΒ, ἡνως 
οαρίεη5. φαϊπάθοίϊπι ἴῃ ροπιρα ΡὨΠΔάοΙρμ; Υ΄. 198 ἃ, 

Οταίοτιιβ δὲ Ῥογάϊεοαβ., σὙμμἰΘαττιπὶ Ἔχ το ἐδ ϊοπτιπὰ βέιι  ο 5551 ηγῖ, 
᾿πιηδη θη ΔρΡραγϑέιπι δὰ οαιι58ἃ θοαὶ γομεραη ΧΙ, 539 ς, 

Π δρυΐ Οταΐοτιι, ΑἸοχαπάον Ἰαπᾶσε ΟΠατόμπὶβ ραετιπι ἀο!δαέαπι 
ΧΙΠ,Ι. 603 ΡΝ. Αἰοχίηϊ ραθαῃ ἴῃ Ὁταίοσιιι ΧΥ, 696 6: 

Οταΐεβ ογπίοιβ οθίπτσαέ Πομηοέγιπιπι ῬΠΏΔΙοτειπὶ. «ποά ἰρβὶ οὐτπ 
Ρεγὰ ρμᾶπὶβ ᾿αρπιποι! απ γὙἱπὶ τηϊβίδβες Χ, 422 ς, Ῥῆγγπαο βέα- 
ὰααλ [εἰ ρα ροβιέαπι αἱέ πιο ῃιμη Ὠ ξυμ, 6556 ἱπέοηρογδηεϊα8 
αταροοσυι ΧΠῚ, 591 Ρ, “ 

Οταίες οδοϊαίοσ ΧΙ. 782 ". ᾿ 
Οὐδέ Πανῖα5. Τατίοτιπι ορρίσπὶ ργδθίου ἤπιθηβ ΥἹ. 969 ἔ, 

Οὐδεϊπιιβ.. ΡΌΘΙ ΓΟΓΠΙΟΒῚΒ.. ΕἸΓῸ 56. τὸ ραΐίγία ἄδνονιε ΧΙ], 
602 ο. 4. 

Οτδειβέμοῆοβ ῬΉΠ ἀ5᾽α5. ρταοβε σἸδέου δμϊοα πέοπὶ 5ροπέθ ἰρηθηι οἰΐ- 
οἷἶοεθαὲ 1.19 ἢ, 

Οτείομ, χρήϊον. Ῥὶοθπέδο βσϑητα 404 ἃ ΒΡΟΠΒΟ Βροπβᾶθ δαἀξογίιτ 
ἀρ Ατρῖνος ΧΙΥ, 64 ἃ. 

ΟΥεηθαῖα. οτοριέδοι]α. ᾿ηβέσιιπιοπέ πχυϑίοα ΧΙΥ, οἂρ, 39. 
ΟΥ̓ΕΠΙΥ5 ρίβοῖβ ΚΠ σὰρ. 72. 
Οτεοοδοοαμθι5 ΓΧ, 384 ἃ, : 
Οτθοι, ρμαΐου (Ἰαποᾶθ. ἀχοτῖβ ἰαβοπῖβ ἈἼΠΙῚ, ὅ60 ἃ, 
Οτερίάδε. χρηπῖδες: ἰδ πξαπέιτ ἈΠατοάὶ ΧΙΥ͂, 621 ΒΡ. 
Οτοριάϊπηο5 ἰπ οροτε ρἰδέοτίο ΧΙΥ͂, 64 4, ογεριάο ρ]αοοπέας ἢ], ὃ 8 6, 
Οτορίξαοι!α, γἱάς Ογεθαϊα. 
Οτοίθηβθβ ἰπ μι ΘΓΌσ πὶ ἃιηοτοπὶ οἴπιδὶ ΧἼΠΠ, ΘΟ] 6. Ὁ ΠΠῚΡ ριοτο- 

ταπι ποῦ αὐ (ἀτάροοβ ἐγαπδιῖς ΧΙ, 602 ἔν ἀρια δοὸ5 ρύόῦτο δβέ 
ῬΆΘΙΓΟ ἔοτο50 ΠῸΠῚ ΠΆΠΠΕ γα ἃιπαίοσομι ΧΙ, 782 ὁ. οἴη δοΐθηι ἰπ- 
Βέγαπηξ. ΤΟΥ βἰ ββίπιο 46] σης 4υὶ ΑἸΔΟΤῚ βᾶοτα ἕαοίαπε ΧΉΠ, 
90 Π 8. Ὁ ς 

Οτοΐοπβοβ ΟἸδποιπι (δἶνα ροξϊ5 Παράδ] απ.) 4υδογοηΐοβ δά 
Ἀριυμΐας οτὰπι ἀδρυ δὶ βοάθα 101 ἤχοσαπε ΧἼΠ, 5292 ἃ, 

Οτδέθηβιθεβ ρμαίσιππι οδέ βαϊατο δὲ ἴῃ οαρξ 5656 τοίατο ἴΥ] 
181 "ν. ΧΙΥ. 630 Ρν-. νοπαΐξίοπὶβ βαηξ δἐπάϊοϑι ἢ ἀπά γοϊοσος 
Ροάϊθες 630 ο. αὐ ᾿Ιγγὰς οαμῃέιιπι αὔγογβιιβ ποβέος ρσοΠοϊβοιιπ τ 

ΧΗ, 517 ἃ. ΧΙΥ. 6097 ἃ. νεΐοτγος Οὐδέοηβοβ ἴΙοοῦ ἔπβθαο εἰ ας 

δὲ τ γένη ἰπ θ6 Πα τ ̓ πσοἀιυχογαπε ΧΊΥ, 6020 ἃ. 
Ογρέθηβίθιηι βυββδίεια ΠΥ, οαρ. 2. ἀνδρεῖα, νἱγοσιπι οοηγ να 

Υ. 1860 ΡΝ. βογνΐ δοστιππίτια γῶτία πομΐπα οἕ ἀϊνουβα οοηήϊεῖο 
ΥΙ. 903 6. ξ, ξοτῖῖβ ΜΙοσοαγία νι. Ἔραυϊαμέαν ΒΟΥ. πε ηἰβέγαπε 
ποσὶ ΧΙΥ, 639 ". 

Οτοεϊοα καϊέαΐίο 1, 99.}», Οτοίίοιι5 ὁμοσι5 ἀρι Εϊοπηοσιν Ὑ΄, 
δὰρΡ. 10. Οτοτῖοα μυροτγομομπιαία ΕΥ̓. 181 ". Ογθεϊοὶ οαβοὶ ΧΙΥ͂, 
θΘῦ8 4. (τοίου νἱπιην ἀπ]οο Ν, 440 6. 

Οτοέϊοαο οἴοβεας ΧΙ, 752 ο. 7538 ἢ. ΧΙ, 483 ἃ. ΧΙ. 502 Ν. 

ΧΙν. 058 4. 
ΑὙπενακυβ. ΠΙ, 107 ͵ 



1003 ΙΝΌΕΧ ΚΕΚΟΜ. 

Οὐ βαηίίοβ ραπὶς 1Π,| 109 ἔ,. οτἱϑαποῖιβ ἀρὰ ΑἸοπιᾶπεμι ΠῚ, 114 ἢ. 
Οτίπομ, βροοῖεβ πιᾶχαθ, οὖ βοῆϑιπα αιιοάνδαπι βαϊεαεϊοπὶβ {{{ς 11 4 ἔ. 
Οὐίμοι ΒΠεπαθθηβὶβ. ραΐον Ῥοϊγοταίοηϊβ ἔν, 178 ". 
Οὐιείαβ.. ΟΠ οβοῦτι ΒΠ1π5. ταπβίοαθ ματι Εἰββίπιτια ΕΥ̓. 184 ἃ, 
Οὐτοῦα!5., Οτἰέοπῖβ ΠΠΠπι5.. Ὁ Αδβομῖπε δοοταίίοο ἐγαδιοίευτ Υ, 

290 ἃ. ἴρβε {Πππιάϊε ϑοογαΐὶ τι Χ πορ οπεὶβ δ γτωροβίο Υ΄. 188 ἃ, 
ὈΧΟΥΪ5 {Π1|8 τοοθῖβ παυρέας χπηομιῖηϊέ οογαΐζοβ ἁρυά δαπχάοπι 
Χοπορμοπέίεμι ΧΥ͂. θ8Ὁ ε. 

Οτἰίοπ, ἔτγαίοσ Τταβυίαὶ 1Π1ι8. τοὶ ΤΉ ΓΑΒΥ 1. 4αἴ., οὐπὶ πιοηΐο 
σαρίιι5 δϑϑεῖ, πιᾶσσῃαβ ΟΡ65 Βα ΟΥ6 βῖθὲ νίβιιβ εσαὲ ΧΙ, ὃ 58 ἢ, 

Οτορυσὶ. Ρορυϊὰ5 Τ γαοίοιιβ., οὐϊι5 τὰχ ᾿βαηεοβ ΧΗ, ὅ80 ἅ. 
Οτοοοά!! ΝΙΙΟέϊοῖβ βἰμι!ο5. ἴω ἤΠανίο οτᾶρ οσοϊἀομέα! δ Αἴγιοαδ 

Π|. σὰν. 90. 

Οτοοοάπαβ ἐουτοβίσίβ. ἴ, Ὁ. Ἰδοοτέις ὙΠ. 319 6. 
(τόσοι. 05 ΘΟΓΟΠΑΓΙ ΙΒ. ΨΟΙΠΟ ἐδηθοῦα 5656 δρβοοηάοηβ ΧΥ͂, 

084 ". οτγοοὶ 1105 ἔγασταπεϊββίμνιβ ἴῃ Ογτγοπαῖοα ΧΥ͂, Θ82 ς, 
(γοόσορα γοβέϊβ. χροχωτὸς ἹΥ, 1δὅ ο. Υ΄. 198 ο. ἃ. 

Οτοοβιιβ ᾿λε!ρ]ἴσαπι ἐθπιρ! τι ἀατὸ οὐπαὲ Ὑ1.. 931 ἔ, 
Οτοπιπιβ, εἰ Ὁτομῖηδ. ορρίάαϊην ρτορα Μορδ]οροὶπ, ἃ} Ατοδάϊ- 

λὰ5 ουβοβδϑύπῃ, οαϊι5 ἸΒΟΟἾδ 6 500 115 δορά δον 5 ΓΟΥΊΠὶ ΒΔΓ ΌΠΙ 

δέδειι πη ΘΟΠΙΠΊ 040 δος παΐς εἰ σηἰἤοαταπε Χ. 452 ἃ. ὃ, 

Ὁγοίδ 5 (βῖνε στούα! πὶ) 05... 4 ΔἸ1ὰ5 πατοίββυβ. ΧΥ͂. 681 «. 
(τοίου. πιοσηδο ἀγαθοῖο ορρίάϊμι ΧΗ, 18 ἃ. 522 ". ο. 528 ". 

Ὁτοζοπ᾽αίαθ ρυδο]ο σἱποιπε δ Υθατγαβ. ἀποτῖπη οααὶ δὰ Εἰ ἷα-- 
σαπ οα πέσαν δάνοϊαπε ἴῃ Ποβέϊιπι ρατίοε ΧΕ, 520 ο. ἃ. Ὁτοίο- 
Ὡαξασιμι ᾿ΘΡΔ 5. ΘΟΟΙδΙΒ ἃ ΥΡατ εἶθ γθατὶ ἃ Ὁτοίοπέδεϊ5 46- 
Ιείαν ΧΗ, 591 ἃ. 6. ἀραὰ Οἴοίοπίαξαβ ΡΓγέδηϊβ νοϑὲς ΡΌτΡαΓοᾶ 
“ηλοί5. δἕ αὐτοὰ τοαϊπιϊέιβ σοσοπᾶ.. ρτγαθοράοηΐε Ποίοτο θεγβίοα 

βέοϊα ἱπάπέξο, οἰγοιπιὶξ τὰς ὑτθὶσ ΧΗ οαρ. 2. Ὁτοέοπίαΐαςε ἰπ 
Ἰάθμι ἔθ ΠῚ Ρ118.. 4110 φοἸουταπίωυν ᾿χἀϊ ΟἸ γπιρίοὶ, βρ!οηά ἑάοβ Ἰαάος 
ἀρδὶ ἱπχοτηΐ ΧΗ. 5292 6. 

Ὅτγιβ τ γτ05. τηοῦπβ ΄υϊίαπι εἰ 1.115 ΧΊΥ, ΟἿ 8. Ὁ, 
Ὁτγυπέαοοα δηϊπια τα. μαλαχόστραχα {Π|. ΤῸ Ρ. ας. 
Οτυβέμ! μι... οἰ αδέσιιπι. Ῥ]αοοπία ΧΙΥ͂, 047 ο. 4. 
Οἰοβίαβ μο πιο. ἃ σοπιῖοὶβ ἐταάἀασέις Χ. 4170 ἃ -Ἐ- 
Οἴ δι 15. Βα οἰ ἀθηβ15.. ΡἈΠΟΒορ 5. Απέϊρου ἀσπηΐαο δοίαξο 1. 

15 ο. Μοεποάθηιν ογηϊοὶ ἀϊβει ρα! ΤΥ. 1032 6. ρῖϊας ᾿πᾶο ἐχ- 
66ΠπῚ ἔ. 1 ὃ ὁ. ἀτσθαπι5. δὲ ἔαδοθέιιβ. ἐπέουτοιαΐι φαΐ τὶ ῬΠ]ο5οὸ- 
Ρ ῖα ἐγιιούπια Ῥοσοορίβοεῖ, θυοά ρμυδεὶβ ὁοοπο, ἱπααὶϊέ Υ͂. 
1609. ὁ: 

Οὐδ θι5 ΑἸοχα ἀν πὶ πο μα ποι, 15 4] πγ ἀγαυϊη ἱπνοηϊέ, ἐ0ἢ- 
800 ἵποταῦ ἐγ, 174 ΡΝ. ς. νἰχὶξ 50} Ῥεοξοιιαοο Επιουσεέα βοσ πο 

ἀντ, ἃ. τάοπι τη γέοῃ (ἷ. 6. σοσπὰ ροσαϊιπι) αἴαθτο ξαοέσηιν οὐμΐο- 
οἷέ, ἴῃ φποἀ βυροτοδε Ηρ αν} ορίσταπα ΧΙ]. 497 4. 

Οἴορίοϊοα βέδεθατίας ΧΊΗ. 600 δ. 



ΙΝΡΕΧ ΒΕΒΌΜ. 1669 

Οἰοβίρμοπ ΑἸ ηΐ θη βἷβ.. ΘΟ Ῥτότιπι ροοία. Ὁ ΑἰίΑ]0 πιάοσχ οοηβεΐς- 
ξαϊξαν ἴῃ Αθο! 46 ΧΥ͂. 697 ε. ἀ. : 

Οἰεκίρρυβ, Ὀμαρτίαθ ἤ]πι5. Ιαρ᾿άο5 πιοηυπηοπίϊ ρϑέτὶ δὰ 80 ΑἰΠ6- 
πἰθηβίθι5 οχϑίσαοει νοπά{1ὶ ΓΚ. 16 ε. ἔ. 

Οεοβῖαβ Γὰυρρίξοτ. Ὗαϑ ἰπ 4πο οο!]οοαηξ [ογε5 Ὁ ίοβῖος ΧΙ. 473 ᾿. 
Οδβοη Τἐμδοθηβὶ5 ΟΠ] οττπὶ Ππππὶ ἜΧροηΐδ. 410 πὶ βιιπέ ργοοῖ 

ἃρυὰ Ηομοταπι [ἴ. 160 ἢ. 
Οἴοβοη, Ρρογβοπᾶθ ποιμθη ἀρ ΑΙοχίάοπι ΚΠ]. 356 6. 
Ὁανυ5, ρΡαπίβ φυαάταξαβ, ἀπεῖμο, δᾶ5θο οἴδοαις οοπάϊέυπ ΠΠ|.114 4 
Οὐοι!υς5 ρίβοῖβ ὙΠ]. οὰρ. 84. σπσαϊαπι. Ὠἰτιπήϊποπι εὖ μια] πὶ ρ15- 

665 ᾿πέοι 58 βίη 1165 6556 αἷΐ ρθαβίρρι5 ΚΠ. 324 ἴ. 
Οὐουμηογαβ. σιχυοὶς δογαμηπι6 νατῖα σο ποτὰ δὲ νῖγεβ ΠΠ|. σὰρ. 4. ὅ. 

ΘὈΘΏΠΊΘΓΟΒ ΒΘ η051. (π|| ἀϊοιπξιτ. βαπέ ροροπμο5. [{Π, 08 ο. ἄ. 
ορέϊπηϊ ΘᾺ ΘΌΠΙΟΤ 65. παβοιηξιν ἀπεϊοομίας ἢ] 59 ἃ. 

Οὐουτγθιίας ΠῚ. οαρ. 3. εὐ ΓΧ. φαρ. 14. υνὲ ἀς σασυγθ 5. ἴπ Ηἷ6- 
χηΐβ ἀϑαπὶ οοηάἀϊεϊα. οτιἄα οπουτ θα ποπ οοιποάϊέιν []. 68 ἀ. 
ασυτγ τα ᾿ποβοαξιγ 58 Π08 μἴδοῖὶβ ΥΠ]|. 321 6. τι ἀοπέιγ ΡΒ] Οβορ ξ 
ἄς ουσυγθιέα ἀϊδραξαπίοα 1}. οαρ. ὅ4. σπουνθϊία. αταθος ναϊυνὸ 
χολοχύντη. 510 οὐ Α(οῖβ {{.- 59 ὁ. 5ε4 Νιοαηάτο σικύα ΙΧ. 
372 ε. αἹτ5 σιχύα ᾿Ινδιχὴ. Μεσορο!ίαηϊς σικυωνία 1]. ὅ8 ἔν 
Βοεοίϊ5 ζαχελεὶς ΙΧ. 369 ἃ. 

Οὐουτθίξα!α πιοδίοογαπι. στίρῃυ5 Χ, 452 '. 6. 
Οὐῖοεβ ἴῃ ἔγιοξι 50 ἔοτιιπε τπαβοῦϊδο μαϊπιᾶο., βίουξ σγτοββὶ οαρτὶῇ- 

οοτα ΧΙΥ. 651 ο. ᾿ 
Οἰμτπατίὰ ἃτβ. Ὑ1ἰς Οοφυϊπατία δὲ (σαι, 
Οὐπιας Αδο! ϊ5. γ14ς ὕγιηο. 
Οὐπιας (απηραπίαο, ἡ Κύμη: υὖἱ νἱπυπι Τὔτραποπι, αποὰ {Π|08- 

πππὶ ἀρά ΑἸΠμοπαοιπι γοοαίαν ἴ. 90 ἔ. 
Οὐππαηϊ. Κυμαῖοι οἵ ἐν ᾿Ιταλίᾳ Ἰαχυτίοϑὶ ΧΗ, 528 ἀ. 6. 

Οὐπιϊπυσι Αδιβίορίοιπι ΠΠ. 68. ". οὐμπιϊηἰδδοίοῦ , χυμενοπρίστης 
ΙΧ. 377 ἃ. 

Οὐπίοι]υ5 ἀπίπι ΙΧ, 400 ἢ. 40] ἃ. 
Οὐροῖαπι ροοῦ!απι ΧΙ. οαρ. Θὅ. Υ. 210 "». ΧῚ. 477 ε«. ϑ'γτδοιιβὶϊβ 

ΦΌΡΟΙ ἀϊσαπίιν το! (αἴας πιᾶζας εἴ ραπὶβ ἴῃ πιοηϑὰ ΧΙ. 458 ἃ. 
Ουριτάϊξας ἀπῖπιηὶ γο! πε 5ἰτἰβ {πδοάδπι {Π]. 128 ο.. ουρὶ ἀϊξαξυνη 1186 

παΐαγαϊοβ 4υϊάοπι, ἢδο ἰάπιοη ποοοϑϑαγίδο: ἃ]ἰὰθ Π60 ΠαςΌΓΑΙοΒ 

ΠοΟ ποορβϑασίας ΧΙ, 511] ὁ. 
Ουρίάο. γι46 που. Οἰριάϊηϊθ. βέαέαα. ἀρὰ Αοαάοτιϊαπι Ροϑβἰ [ἃ 

ΧΗΙ. 009 4. 
Οαρτοβϑιβ οχ τοί αἰϊ5 βαοτα 1. 97 ἔ, 
Οὐγεβ, Κουρῆς., Ποπιο πι0}}18 το η80 φάθ} 10 ΧΠ. ὅ28 ο. ἃ. 
Οὐστιβ ργδοβίαηξοβ Τ ΠΟ θῖ5 1. 28 ἃ. 
Οὐτυ 5 Ρ βοὶβ 1ἄθιη αἴψαο οοτάγ!ι5 ὙΠ, 300 6. 
Ὀγαΐμυς., 1. 4. Βαπβέταπι, γα! !α Χ, οαρ. 23. Οοηῖ. Χ, 429 ε. 
Ογαίμας. Ῥυ]οεῖβ ἤΠτιι5.. νίπαπι ἐπ πάθηβ. οοοϊάίξιν ἃ Ἡοτοῦ]ο ἰὰ- 

γνίο ΙΧ, 411 ἃ. 
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ΑΥ̓ΤᾺ Πυνίαβ.. οἶγτοα Αὐβίποῦπ ορρίάπιπι Αδίο!δο Χ, 424 ς. ἀ. 
Ογνάαβο Χ. 442 ἃ. 
Ογνία ροϊαπιγάαπι ΠΙ. 110 6. 
ΟΥ̓ βέοίεγοβ, βδ! ἐδίοσγοβ δριιά ἨἩοπιοσιμὶ 1. 14 ἃ. 
Ογοα. παῖς Κύκης ἂν Ἀπαοτοοπέε γοοαΐιν Ατέεπιοη ὃ περιφόρη- 

τος ΧΙ. 834 ἃ. 
Ὀγοϊαπιπι ἤοτοβ. ἐογέ]ο5. ΧΥ͂. 684 ἁ. 
Ογεῖία οαταῖπα ΧΥ͂. 697 ν. Ογοὶιῖ ομοτί. Ὑ14 6 ΟΠοτι5, 
Ογοῖορβ Ηοπιογίοιιβ ἀαίο νἱπο ορρτϊμιϊξατ 4 Π]γ586 1. 10 ὁ. ἕο 

δροΐο οἰββυθῖο παπιΐ ἰδοοῖ ᾿τοβέγαίι ΧΙ. 401 ο. 4, Ογοίορομι 
οαπΕΠ]απέοπι ἱπάπχὶέ Οσοποπδκ πιΐπητις ἱ. 90 ἃ. 

Ογοῖορβ ἴῃ ΡΆΠοχομὶ (ἰα]αίοα 1. 7 ἃ. ΧΙ, 564 6. 
ὑγάϊαβ πιάτο ΧἼΠΠ. ὅ09 ἃ. 
Ογάοπία, τείας ορρίάτϊιηι: αὐοὶ ἔογίαο βούνόσαπι ΥἹ. 269 {. 
Ογάοπϊα τπα]ὰ ἢ. 59 ". «ιοτιπι βρθοῖοβ βέγι εἴα ἀρρο!]απέυν ΠῚ. 

81 ἃ. 6 - ον δηθρΠαγπιδοῖ νυ παθοπέ {{Π. 51 6. 

Ονρητια ἀνῖδ ἴῃ δἰ δοίονά δι ξέν ἘΨ. 131 ἢ. ΤΧ. 393 ο. τὸ 
Ιοθο εἰΐαπι (οαρ. 49. ΠΡ. ΓΧ.) ἀς πιπέια οὐ ποόγιπι ρμπρπὰ. οἔ 
ἂς οαπάι πιουὶ θυ οστιπὴ : “πολ παπᾶ μν 56 ἀπά ῖθδα αἷς ΑΙοχαπ- 

ἄν Δίγ μαῖα, αυδπιν δ πλ Ὁ]05 πιο θα μἀο5 ρτοβθουέις ΓΧ. 393 ἃ. 
οδπίας, αυἰάομι ΟΥ̓ΡΉΤΙΒ ἀρυά ,Ῥοοίαβ, πὲ αρυά Ῥνγαξίπαπι ΝΙΥΎ, 
Ο17 ἃ. εἐ ἱπ ρσόονευρῖο τὸ χύχνειον ἄδειν ΧΙ. 616 Ρ. 

Ογρηῖθ, Κύχνος » 41 οαπὶ ΛΦΒΔΠ]ς βία ρι]ατὶ οογίαηϊηθ ΟΟΠ ,ΟΒ515 
οδέ. ἃ σορπομηῖπο ἅν οππέγίει5 ΓΧ, 3903 ἀ. 6. 

Ογρῖι5. ἃ Μασίε ἐπ υὐγδιὴ ταπέλέιβ ΓΧ. 999 6. 
Ὀγρηῦβ παν σι βροοῖοβ ΧΙ, 474 ". 
ΟΥΠΑΡτὰβ ραβίοσ μαοῖο νη τξ βοϊπι. ἱπ {πὸ ἀοϊμᾶς οοηάϊευν ῬΒΑ-- 

56} 15 ορρίάσπι. ὙΠ]. 297 6. ἔ. οἰάδπι ἐαμάιαμπι Ποτοὶ ἀππια βαογα 
Γαοϊαηὐ Ραββα. βαϊβαιηθπέμπι οἴεγοηΐος δι, οε 998 ἃ. 

Ογ]ῖοοβ. ἰοουβ ΠΙγτὶοῖ . αθὶ Οδάμπιϊ οεἐ Ηατιηοηΐαο βοραϊογαπι ΧΙ. 
462 -. 

Οὐ ο απ 65. ΡΟΡ αι ὙΤΥδομί πα ἰῃ ΤΠ ββα!α ΧΙ, 401] ὁ. 462 ἃ. 
Ογ! ἰδές σοτομὰ 11. 49 ς. ΧΥ͂. οαρ. 23. 
ΟΥΠΠαβεῖβ.. Ραπὶβ κα αοῖάιι8 ἀρᾷ Αοργρέϊοβ ΠΙ. 114 ς, οὙ]]οβεῖα 

ποιηϊπαΐιν ἈΝ, 418. 6. 
Ογπιμνα., παν ῖσίπμν δὲ ροοῦθαπι ΧΙ, 4832 ἀ. ὁ. 489 ἃ. 
Ογηθίθπι. Ροου πηι ΝΠ. σὰρ. 603. 54. 
ὕνπιο. δὲ οχί μα παβοϊξυν θγαββίοα ΓΧ, 3609 ἢ, 
γι παπίθθ, ΠΟΙΟῚ πλλ] 1 ῦτο ἐγ 6 ἢ 5 αγά Ἰ)ε]ο9 [Ρ. 173 ἃ. 

Ογ ἠαεειουβόξὶ Αγοδῖθβ. 5011 Ατοαάυηι πιιιδίοαμπι πο ο ρα πξοβ ρτοΥ- 
5115 οἴἴοσγαξὶ βαπὶ ΧΙΥ, 096 ε. ἔ, 

Ουνμᾶτὰ οὐ Οὐπαάσγιβ, γ1Δ6 Οἴπατα. 
Οὐπαάγιια δοαπέλια.. ἱ. 6. βρίπα. ἀρι ϑορῃοοίοιη ΠΠ. 70 α, 
Ογηϊοὶ. οἄπο5 δὲ πομιῖπα οἔ στὸ ΠῚ. 060 Ε, οαπημι ἀπξοπὶ ΠΟ γί γέι- 

ἔε5 ἰπλ τα πε, 54 νἱεῖα ἈἼΠῚ. 611 ". ο. ἀγνεπτόποδες, χαμαιευ- 
γάδες, ἀερίοικοι, οοἰ. 1Π|.114 Γ᾿, 
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Ογππᾶ, πιδίον Επτγήάϊοοβ. υχονΐς Αὐἰάαοὶ τορίς. ἔγαίνί5 ΑἸοχαπάτσὶ 
ΙΝ. 155 ἃ. ὕγῃπαης ΧΗ. 560 ἐ. 

ΟΥὐπορ]οββιιβ. Ρἰβοῖβ βροοῖοβ ὙΠ. 988 ".ὕ 
ΟΥὐπορποπέϊβ., ἕεβδέαι σαίνοταπι {{|, 99 ς, ἔ, 
Ογποβάσροβ. ΠῚ ΠΟ Π5 ἔθιαραπι Υἱ. 934 ς, 
Οὐποβ)αίοβ. βεπέϊβ θα πῖπα., πιοράϊα ἱπίογ ἔγιέΐοαπι δὲ ἀυθότομι {, 

70 4. ογποββαίοῃ δεπιρπιδίίος Ῥ γέμα οάποῖα ΐσπαιπι αἰχὶς 
Π..70. ο: 

Ογηυϊοιβ. ἀοϊρποβορ ἰδέα 1. 1 4. ραίτία ἈΠορ]ορο!έδηι5 ΥΗΙ. 
947 ε. 

Ογρεῖαμ. γιὰς ΟἹ 6] [υπ|. 
Ογρογαπι. γο] ΟΥΡΙΓῸΠΙ 9 χύπειρον, πο ὰ5 οἠογαξι5. ἀὐἰπιϊβοθξι 

Ρτοροχηδέϊ 1. 6. νἷπο φιοά ἀηΐε οοομᾶπι υἱθιέις 11. Θ6 ἀ. 
Ογροτιβ, κύπειρος ΧΥ͂. 084 ἃ.}. 
Ογρτεββιβ. γἱάς Οπρτθββιιβ. 
Ογρτίπυια ππρσιοπέμ ΧΥ, Θ88 ἔ. 
Ογρτίπιβ μἰβοὶβ ΥΓΠ. οἂρ. 82. 
Ογρταβ ἴπβα]α ρταθβέαπέοβ πα] νοΐ ἀπυνρ α]α5 ΠῚ. 2. ο, ὑταθβέαηϑ 5ὶ- 

ὨδΡὶ οἴ βοαιῃπηοηϊας βασοιπα ἔ, 28. 6. ΟΥΡΕΙ πιοπίαπα ἀδιπήδηξς 
οομαπίθος ΧΥ͂. 659 ἀ. ἀπάς οοπαμίμίπο τπηρποπίο θχοο!ε 1164, 
εἰ 688 «6. ᾿γομπίάοπι ἔογε ορέϊπιαπι ΝΥ. Θ851 {. δον α8. ΒΡ εξ 

εχ ΐϊας ΧΙΡ, Θὅδ ". ἴῃ ὕγρτο πιμ] οτος {Ὀ}4τπὶ οὐϊαδν δ ρτοβεῖς- 
ταοθαπέυς ΧΙ. ὅ10 ἃ. ἴῃ ΟΥρτο οοἰϊέιυν Γρρἰέον εἰλαπιναστὴς 
εἰ σπλαγχνοτόμος ἸΝ. 174 ἃ. 

Ογρτία οαγμῖπα ΧΥ͂, 682 ο. ἀἅ. Ογρεῖα ποὺς ἴπ Ογοίᾳ {Π|. 
77 "ν. ΟὈγρτίας ο]οββᾶθ: βοένϑιν γοςαπὲ ἰαοζαοααι ἔἰ. 69 Ρ". 

ἄωτον. Ροουϊιαι ΧΙ. 7838 ἃ. χύλικα, οοταϊαα. ΧΙ. 450 ἢ. 
Ια οἸοββθας ΧΙ. 482 ο. 489 ἃ. ("1 ἀς Ῥαρβίογιμι [ἀϊοπιαξο.) 
ΧΙ. 49 «. ΧΙΝν. 603 Ρ". 

Ογμτῖα ἀοα, Κυπρογένεια ϑεὰ 11. 30 ἃ. 
Ογρυῖ ρᾶπος ΠῚ. 113. 6. Ογρυῖῖ Ρόονοθ5 βίθυοου ὑοβο ΠΕΌΥ 

ΠΙ. ουῦ {. Ογρτὶϊ πἀξαπέατ εἴα εἴγπια 5. Ρἢγυσία ΙΚ΄ς 177 ἃ. 
ΟΥρτῖϊ τοροθ. Ῥδβίσυρτιιβ οὐ ΠῚ Κ΄, 107 ο. 4. ὑγρτίογιμι τὸ- 
565. αϑϑδοηξαίοτιμη στοσοπὶ 5101 Δἀβοίβοουο Β0 1 ΥἹ. 900 Ε( Ογ- 
Ρτΐοσαπι σοριπι ὑχυτσῖα Υ1. 257 ε. ἔ, 

Ὀγρτίτιβ οα]αθντ5 ΠΠ. 62 6. Οὐρτγίτβ Ἰαρὶβ ΧΥ͂, 689 ". 
Ογρβεῖα. (τὰ) Κύψελα. ΤΗτγαοῖας ορρίάππι ΧΕ, 469 ἃ. 
Οὐρβοῖιβ. Τὸχ Ατολάίαο, ομριάο δὐ ΑἸρῆοαπι ἢανίπιν. σομάἰξο, 

οοτίαμιθη Ραουμ 41 ηῖ5. σι Π ΠΘσπιπν “δεῖς ΝΠ, 609 6. 
Ογτορίοη ραταβίξις. δῖ σοσ ποι! πδίι5 Εἰριοταΐοβ.. σόπον Αθβοιῖ- 

ΠῚ5 οταίοτιβ Υ]. 949 ἃ. 244 ἃ. 
γτοπο. ἐχ μὲν Ιυρήνης καυλὸν χαὶ δέρμα βόειον 1. 97 «. 

περὶ Κυρήνην Ὀπδοίξην πιῖθυ ΠΠ. 032. ὁ. 101 οφαΐ.. Πρ λαμι, "ἱ- 
δά. δι! δ. τϑαδροίθν {Π. 100. ἔς ορεϊπνπι ἐδ άθμν οοπἤοϊο- 
μαδέατ πποπιδηέμε τοβασοῦν ΝΥ, 0589. ἃ. τοβάτιιαν ἴῃ ΟΥγοπαϊοα 
οἔ ὙἹΌ σι οἵ οτοοῖ οὐοῦ ἔγασταπεεδι ΝΥ, Θ82 ο. 
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τς Οὐτοπάσιπι τὸχ Μαρα5 ΧΙ, δδ0 Ρ, τορὶπᾳ Βοτεπίος, Μα- 
ξις ΠΠΠὰ ΧΥ͂. 689 ἃ. 

Ογτεμπαδοὶ ἀτέεμι σ᾽ αὐἀϊαέοτίαπι ἃ Μαπεϊ πο ηβῖθιιβ ἀοοοροτιπέ ΤΥ, 
154 ἀ. Ἰυχυτγίας ἀδάϊεϊ ἔμετος ΧἼΠ, ὅ10 ἃ. 40 βρεοίαπ5 ϑδέγαίο- 
πίοι5 ἘΠοάϊος Ουσθπᾶθοβ 1005 νοοαραὲ ΥΠ|. 351 ο. 3592 ". ς. 
Ογτθπδθοσιπι ἀϊα! οοῖο ΡΟ] αῦτιπι δεῖνος ἀϊοευαίυν ΧΙ, 467 ἢ. 

Ογτεπαῖοὶ ΡΠ ΟϑορΡΐ. ἄπος Ατσίβερρο δοοτγαΐέῖοο. ἴπ νοϊιρίαίε δα- 
46 πᾶ ῥταθβθηξὶβ ἔθη ροΟΥ 5 Βα πλααι ΠΟΠιὶ 5 θΟΠ πὶ ΡΟΒ1ι6- 
τυπί ΧΙ]. 844 ἃ. ". Υ11. 279 ἀ. ε, 

Ογτίαπεπι οἰ αδέγιιπι νοὶ οτιιβέυ!ν ΧΙΥ͂, 647 ε. 
Ογὐτηὶ, [πάϊὰς ροραϊυβ. 4ποπὶ οὰπὶ Οογβῖβ οοπέαπάϊς Αἰ οπδοιϑβ 

Π. 47 ἃ. 
Ογτὰβ ὃ μέγας 1. 30 ἃ. Ογτὰβ ῥτίπιι ΧΙΥ. 633 ἃ. Ῥγεβασοιο 

Ογζίοεπο ορρίία βερίοπι ἀοπανὶε 1 30 ἃ. οἷτιβ ἕογεϊει ἀπ πὶ οἕ 
Ῥ6ΊΠαπὶ Γαΐασαμι οὐπὶ Αβέγασε ργαονἱοτπέ οαπίοτος ΧΙΥ͂. 633 ἀ, 
ἀυατο. {πὰπὶ ἴᾷπὶ ἀοπηιπι ργοξεοέιβ οββοί ὕγτιβ. τουοοᾶυῖε θαμὰ 
Αβέγαρεβ, βο ἐγυβέγα 1014. 6.Ψ 

Ογτιιβ ἰμηΐοῦ 4 Πθ6 οοπίτγατία βου ρβοσιιπέ ΧοΠΟΡΒΟΙ ες ΡΙαίο ΧΙ, 
804 ἢ. δ0ὅ ἃ. ὶ 

Ονεβουβ., ἀπὰ 6 Ογοϊαῆιθι5 ἱπ 5.115. ΟὙεπῖτι5 οαδεῖς ΧἼ. 516 ε. 
Ογείβιιβ.. 05 ΘοΤΌπατῖ5 ΧΥ͂, 8 ἀ. 
Ογεπίοις, Μίγβίας ορρίἄσπι: ουἷὰβ ἐγταπηϊἄοιι ᾿ηναβὶε Ῥ γε πάτο 5 

1. 380 ἃ. Ὀγχϊοὶ βέδξεια εἐβὲ Βδοοθὶ, ἔδατγὶ ἔοταια ΧΙ. 476 ἃ. ορεῖ- 
χππιπὶ 101 οοπἤοἰξιτ ἔστ ππιπι ππριοπίαπι ΧΥ͂, Θ8 8 ὁ. 

[ἡ Ογσίοοποτγαμι τορίομο εἰ σηἰξατ᾽ ΟΠ] αθὰ5 ρἰβοῖβ ὙΠ. 828 ἃ. 

Ὁ. 

Ῥαρεγ]οίοι ροούϊαπι ΧΙ. σαρ. 34. 
Τ)ΔΟΕγ 5 πα! τας οπΐβ σοπὰ ΧΙΥ, 629 ἀ. 
Τλαοάλ]ι5. Ῥυογα οπιμΐα ἀτεοίοβα ορετα “αιδάλου ἔργα νοσαη- 

ὰυν ΥΗ. 801 Ρ". 
᾿αοάλ]ι5 οοατΐ ποπιοπ ἀρ ΡΒ οβέοραπιπὶ οοπιΐοαπῃ ὙΠ]. 993 ἃ, 
Ἰ)αοάαβ, “)αίδας. οτοβ ἃ Ττοίαπὶβ οὐϊέι5. ΠΥ. 174 ἃ. 
Ἰλαεβῖαβ γοὶ Ἰλαοβῖιβ. υἰσὶ πομιθὴ.. 4πὶ ρου] οσαμι οδοἰαίον υἱἀθέυτ 

[υΐδδς Χ, 494 ". 
Ἰλαρέοῃ, “]αίτων.. ἤοτοβ ἃ οοαυΐβ οοπβοογαΐιβ {Υ. 173 
Τα] πιδεῖα : βροπέο ἰδὲ παβοιχηίατ σαρας οἵ ραβέϊπαοας ἸΧ, 369 ἅ. 
Ἰλαπιαβαπάτγα, (ΠΠ|νῖ Τ πὰ π τὰ} ἱαπϊοτὶβ Πναϊἀἴς τιὰέοσ ΧΉΙ, 574 6. 
Τ)απιάβοιιδ.. πΓ}5. ἀπ ρῖα δὲ οἴατα, ἀπᾶς πόποι ἱπνόποτο ᾿λαπιαβοοπα 

Ρταπα ΠΠ. 49 ἀ. 6. ἰθιάοπι νἵπιπι παβοϊτασ ΟΠ! Υθομίπιι 1. 28. ἃ. 
᾿λαιπῖρριβ. οορπθμῖπο Εα]οι. Χ.. 417 ἃ. 
Πλαμοοϊο5. Υἱάς Ἰϑομῖοο 165. 
᾿θαπιοογαΐο5 πποάϊι5. Βουρβόταπι ἀτέϊδοχ ΧΙ, ὅ00 Β. 
Ἰλάμιοπ, Υἱάς Π)ομηοη, 
Παρ ΠΩ δ τοῦϊας., Ρτορίουῦ 4αοπὶ οτέαπι σορὶξ ΒΟ απ βοσυῖς πὶ 

ΊΟΠ14 ἈΠ. 549 ". 
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Παπιοίεῖος, γιάς Πεπιοίοϊος, 
Ῥαπιοχοηις μοάϊαβ. οο4αι8 φο]ο τὶ ΓΧ. 408 ς. 
θᾶπᾶς., Ῥεγβοὶ πιαίοσ [Χ. 390 ε. 
Πάᾶπδο. ἰμοοπέϊϊ Ερίουτοδς ἢ]. ἃ ϑορῆτγοπα ἀπιαέα., {πιθι οχ. ἴῃ - 

Αἰ 4115 [ιαοίίοος Πρεγανίε ἈΈΠ. ὅ93. ". ο. ργαβοιρι δία ἃ [αοάϊοο, 
ᾳφυοά ορτοπὶ ᾿πϑι 85 οἱ βέγι θέα ἀροταΐβδοέ 1014. ο. ἀ, 

Ὀάρῆπο, σοι ργορα ἀπεϊοομίδμι δὲ ψεἰτπε κῃ Ρασ τ απὶ. ἀθὶ ππαρηϊ- 
ἢοσβ [6405 οοργανε Απέϊοομυβ ΕρΙρμδπος. Υ, 194 ὁ. ἴΐοια 
Απεέίοομυβ ἄτγρυς ΧΙ, 540 ἃ. 
ΠΑΡ π ρΒογϑιπι. ΑρΟ] ὴὶ δαφνηφόρῳ δλοτην Χ, 494 δ᾿ 
Ταρῆπας ΕρΡμοβίπα πιθάϊοιβ. ἀδὶμποβορ ἰδέα ἴ. 1 6. 
Ἰλαγάδπϊ, νεὶ ᾿θαγάδπθηβοβ, “αρδανεῖς. παᾶσπαπι πΌΠΙΘΓΊΠ ΒΕ Υ- 

ψοτιπι Δ] πξ. ἴῃ Ρ866 ἴθγγαμπι οοἰθηξίπι, 1 "6110. πὶ ἐξα εἴα πὶ 
ΨΙ.-272. α. 

Ιη ᾿θαγθαηῃία ταηΐβ. ΟἹ ἐπὶ ΡΠ αΪἱῈ οοοϊαπι ὙΠ, 338 ἃ. 
Ὦάατο οἐ τεάάετα Υ}. οἂρ. 3. 
Ἰλανίαβ. 5 4αὶ Μαροβ βιιβέι!ξ. πυα]έιπι νἱπὲ ἕοσεθαὶ Χ, 43.8 ἀ. οἱ 

ϑουέμδο ἐκ τηθεις ἃγθιι. ϑβαρι (απ οὐ τάπαιι ΥΠῚ 3.3.4 ἃς. οἷτ 
ἜὌΧΟΥ Αἰοββα βδπδίυν ἃ ἜΑ ΘΦΡ Οτοίοηϊαία ΧΙ, 899. }». 

Τθατῖαβ. 4π| 40 ΑἸοσαπάέγο βι δέν ἐβέ, ργαοπιῖα βέαξιθ να ᾿ξ ἐμαὶ 
πογὰβ ἰρδὶ γοϊιρίωξοες ἱπάϊοατοπε ΧΙ, ὅ39 ΜΝ. ἴῃ "6 |ο. αὐϑά 
ἄς βυπμημηα τοτιιηὶ σοβϑίί, 8.50 πε] οτ 5 βοοῖπη ἀπχιε ΧΙ, 557 ".Ψ 
δαρία ὑχοτα δὲ ἢ αθὰ5. τηϊγαίασ Αἰοχαπάτι ἀρβεποηξίαην ΧΕ. 

6009 ε. 
Ῥλαβου! τίουβ, “Ζασκύλου κώμη. ἴῃ Βιεμγηΐα: ἀθὶ ἀφαδο μίμσιος 

Π. 43 ἃ. 
ἘὨ)εςε!δέαο. γι46 ἘἨςο!5έδο. 
εοοϊίοαπι δοοέσπι {[. 67 6. 
Ἰ)εἴταξαπι. νἱπυπι ἀδοοοίαπι [. 31 ἃ, 
Πεἰοέονίαἄο5.. ραΡ] θα ρτοβεραϊα ΧΊΗ, 576 Εὶ 
Ἠεἰπίααςε5, ραίον Βεομπιϊαάἴαλο (εἰν α Βγομα ϊ86) εἰ δἰ οἶπας ΧἼΠ. 605}. 
Βεἰπίαβ.. ἀπριοηξανῖηθ. ἀβοαΙγ 5 ΒΟΠ]0. αἰἰδδίραξα πνϊέα Ροοθῖα, 

ψίγ Πα Ἔτι οχβοίάις ΧΙ. 52 , Ἰθεϊμϊας Δοσγρέϊις. ΧΥ. 090 ἢ. 
Ποἰηϊαβ. ΠῚ15 6 ΘΟΙ]ΟσΊΟ 1,Χ. ΒΟΌΓΓατιμι Αἰμοηῖς ΧΕ. 614 ε. 
Πεἰηΐαβ. δεινιὰς. οα]οοαπιοπέϊ σῸΠῈ5.. ἃν ἰμνεηΐοτο ἀδποιιίπδέϊμι 

ΧΙ. 467 ἀ. ε. 471 Ν. 
Πεϊπομιδομο, πιδίοτ λοι θέα 5 Υ΄. 2 9 ο. 
Βεΐρποιιβ. ἌΣ το σίοβα οαϊέι5 πῃ Αομαῖα Π. 39 ἀ. 
οΙΤαπὶι5 Ρἰβοὶβ.),. ἃ ἽῬεποπο Πανίο (Τ Ἀτγαςῖαθ) ἀοιοιιϊμαξαβ {ΠΠ]. 

118 ". 
ἘὈε]ϊαδίας ΥἹ. 934 6. 
Βεἴταμι, Ραρπα αὦ Βεῖϊα Υ, 91 ἃ, ἔ. 
ΠοΙρμοηβοβ., βῖνο ΠοΙραὶ, τ θηίαγ ἃ οοιηϊοῖβ δ δβϑίάις ἐμέο υ ὁρι- 

1ὰ5 νογβαπίος ἔγ. ον. 74. φο]ομὶ Π)οΙρμοπβίαπι ἔποτε Μαρπθξον 
δα Μίασαπάγπηι ΕΥ̓. 173 ε. ἢ. ΘοΙρμοπβῖ θα ἢ αἴτιαι Τππ ππ τε 
1) 611: ρτῶοθοραμὲ ἀσεξαιη.) βά θαι. οἴδαηι Υ. 172 ε. 
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ῬεΙρΡ σα πιὰ ΠΙ. 80 ἀ. Μπορίεμεο πηράϊοο ἐδάοπι αᾶς ΑἸΐαα 
πᾶ} 5] οἰἕο 80) 6. 

ΠεἸρ οι ἐγίροάος αὐτοὶ Υ. 198 ς.. 
ΤεΙρ μέσα. ἐθρίαμι, ἃ ῬΕΟΘΟΘΠΒΙΡιι5 Βροϊαέπιπι.. ἀπά ΔυΓιπὶ 

εὐ ἀγρϑηΐι πιᾶρὶα νυ] σαί οδὲ ἀρ ἅταθοος ΥἹ. 231 ὁ - α. 
292 ο. 304 ἡ. εξ υυυ]έα εχ ἀομαν 5 ἀἰβέγθέα οαξαχη εἶδ δὲ πηο- 
Το Ιλ τι5 ΧΙΠ, ον. 89. ΤεΙρ!ῖοα ἀοπατία ἀυτοα δὲ ἀγθηΐθα, 
πιῖδϑα ἃ ἀγσο, ὕτοοβθο, ἀοἴοπο, Ηΐογοπο ΥἹ, οαρ. 90. 

ῬεΙρΡΐπτιβ δὲ ΡοΙΎρΙΠπ5. βαοτὶ ρίβοος ΠΗ, 989 ς. ἀρ! ρ ῖπο ἰπϊπιῖ- 
ΟἿ ΡΟΠΊΡΙΠ5. Ὁ ὃ 9 ὁ. ἀοἸ ρ πὰ. 5015 ἀπ πι πα 6116 οατοῖ ὙΠ. 
908 ἀ, ἀοΙρ πο ραοσιμν. ἁιμὰπ ΧΠ]Π. 600 «, 4. θεποίαοίοτι 
διταΐίαμν τΐγο πλθο χοροπήθης 1014, ἃ. 6, 

106 τι5 οἱτμι. Οτίνρία ἀϊοία ΓΧ, 399. ἃ. ἴῃ δὰ παρίξαε ΟἸατιοῖιβ οτιπὶ 
Νογθι 4115. δὲ ογαοιΐα οὐϊε ὙΠ, 996 ς. 4. Πεῖαπ ἂν Αἐμοηΐοπο 
1 5515. ΑΒ ΘΙ] Θοπ. ΒρΡΟΠ ΠῚ ἐδ} οασδδα Κ΄. οἂρ. ὅῶ, εὰ5 
ΟΟπιπιοίιι5 Ἰθοῖι5 ραταβιεϊ5 ΠΥ, 173 ς. 

1) 611} σοψαογιιμι πυϊηἰβέοτία ρταοβέαπεέ αἀνοπὶς ΤΥ. 172 ἔ. Ὠεῖ- 
ῬΒΘηβ να ἀἀνθ πη θπέι τι. ἀοοέιιμι, 5. ]6 πὶ. Οἴδιιηι ρυαθθοης 178 6. 
υατο ἐλεοδύται Δρρο!Παπέιν; ἰΐοπι ἀδοόγιπι ρατγαβι δὲ οοπάϊ- 
χπηθηΐογπὶ ἀγεϊοο5 ΕΥ̓͂, αρΡ. 73 54. Ἀ6ΠΠ1 ναΐοβ ΔΕΒ π θη βίθιΒ, 
ἱπιρογ τ τηᾶτὶ5 ρτοοάϊχοσιης ὙΠ, 331 4. Το ουται ξοβέαπι 
Μοραϊατέία ΠΠ. 109 ἢ 

1) εἸϊα5. Αρο]]ο. οὐἶπ5 ἴπ Ποποτοπὶ οο] γαπέιτ ΠατροΙα Χ, 
424 ἔς ἴῃ 1)ο]ΐαοο, ἐδ ρ]0 τπαρηϊῆοαβ. βέαειιαβ ἀεάϊοαν Απίϊο- 
οἶτι5 ΕΡΊΡΒάπος Υ, 194 ἃ. 

Ῥοιιαάο5. ΑἸπθπἰοηβῖβ. ὁτγαΐον, ΠΟΠΙΟ τοπι ΠΟ πξτι5 ἃ τυγρὶα Π. 44. 
ἄδοθοι (Δ) εἴ 5. πυα! αΐ5. ἃ} ΔΕΒ ἢ θμβῖθι5.9. 4ποα τοσαδξίοποπι ἔὰ- 

Ἰἰδδοὲ ἀς ΑἸοχαημάσο ρτὸ ἄδοὸ παθεπάο Υ]. 951 "ν. εχ εἰθιοἶπα 
τηογοίτίος σοπι θαι ἈἼΗ]. 591 ἢ. 

Τ)εμιαταΐξι5. ἀοπῖ5 δὲ ΠΟΥ  θῈ5 ἀιοΐαβ ἃ τορο Ρογβατιπῃ 1. 990 ἔ. 30 ἃ. 
Ἰθεμηθαβ. ])οιπδ 15. ΠΠΪ 5. οχ εἰθοῖπα.. {αθὰὶ ἴῃ βαρ οβέα ἔγοπιθηέθηι 

οοοτοῦ ΗἩγρογιος. ΧΗ. 591 Γ. 
Ῥρριοῶβ, Πιαομοεῖς ΠΠ 5. Εποονυξαάο ΥἹ. 944 ο. 
Ἰθειμποὰβ δίαπειποηβὶβ ΠΟρΙ Ομ Δο ΐαμν. βῖνο ἀσέομι ἀἰρ]δἀϊα πα! ρτὶ- 

πλῖ5 ἀοουϊέ ΠΥ, 1δ4 ἀ. ὁ. (οπῖ. Ἰ)εμιοπᾶχ. 
Πθεπιοέγία.. ἔοβεὶ ἀϊοβ Αὐποπῖβ. ἴῃ Πομοίγιὶ ῬοΠοτοείας Βοπογοπὶ 

516 ποιηίηοτ ΧΕ, 530 ἃ. 
Πεπιοίσι 89. Απεροπὶ ΠῚ 8. Χ, 41 ἃ. ΧΙ, 578 ἃ. ". τοχ, Ρο- 

Ἰϊοτοθίοβ οοσπομιϊπαξια ἰγ. 198. ". Αὐρὸβ Ποίθροϊ: ορρασπας Ν, 
41 ἃ. Βοϊοροῖπ ἀἀπιονθξ πποοηῖθι5 ἘΠοάϊ γ΄. 900 ἀ. 6. ἀπὸ 
ΤῸΧ βαϊυΐοξιβ ἃ ἀπ] αέουθα5. ΡιοΟ]οπιαοιμῃ ππἄθ παυδγοθαπι 
ΡΡΟΠ ΠΕ} Ὲ5. Πυγβιπιαοίαι ΔογαΤῚ  ρτδοίοοξιπι, οϊοιοιην ργὰο- 

ἔοοίυπι οἱορμαπίογυμν Υ1. 201 Ρ. οἰάσῃν εἤϊπμιδο αὐ α!απέιν Αἐμο- 
ὨΐΟΠ 505. δὲ σατπιΐηθ {ΠΡ ΉΔΙΠ169. ΘΟ ναμπῦ ἀξ ππτπὶ σόσιτι ἀαπὶ 
βογσυδίοτοιῃ ἮΥἷ. οὰἂρ. ΘΟ 58. 4πὰ ἐπτρὶ ἀὐἀο]αξίοπο ρατεϊπι οἕϊδι 
ἴρβο οἴη άθθαίαν Ψ]. 953. ἃ, Ῥεπιόποῖι (τὴν “7}]ημιὼ) ἀπιαν τῇ, 



ΙΝΡΕΧ ΒΕΒΟΜ. 167 

Οὐ διογα οἰΐαπι μαΐου Απέϊροπιβ ἱπβαπίοτας ΧΗΪ, 578 ἃ. ". 
- ΒρΙοπάϊ4ο οοηνίνίο δχοθρίιβ ἃ [μαπια {ΠΠ|΄10]1 6. 1Υ. 198 Ρ. 
40ὰπιὶ ροτάϊέξε ἀπιαθας ΧΗ, 77 ο. μοαθπαπι αἀπιανῖ ΥἹ]. 253 ". 
ΧΗ]. ὅ77 «. ἅ. 578 ἃ. Μαπίαπι ΧΗ. δ78 ἃ. Μγτυπῖπαπι δα- 
τᾶ πὶ. 4π8π| οχοθρίο ἀϊδάεπιδέο τόσης ἴοοο ΒΡ ΧἬΗΠΪ. 598 ἃ. 
Τμυχυτίοϑαβ δ ξαβέσοβιβ ἔα ἴῃ νοϑέϊῃ ΧΙ ὅ85 ἔ. 536 ἃ. τὶΞ 
Βιπὶ ἃπιαγι Υ]. 961] "υ. ΧΙΝ, 614 ε. ΡἈΠοβορίιοβ Αἐμθπβ ἐχ-- 

ΠΒΊΠΟΤ πεῖ ΧΗ]. 611] 6. 
Πειποίτίτια ῬΠΆΙοτοιιβ. ρὸτ Ο ἀβαπᾶάτὶ βοπουοϊοπέϊαπι δα τπδρτᾶπι 

Ροξεβέαΐοιι ρεσνοπῖέ ΧΙ, ὅ42 6. Ερὶρ!ιαπία οο]ευταγιε ἔγαίτὶβ 
40 Απεϊραίτο ἱπέογίθοι 1014. τοοθηβαιι ἰπβέϊπιϊς οἰνα Αἰπο- 
ΠΐΘΠΒἴππὶ οἵ βοσυόσιπι Ὑ]. 2722 6. ο» ἀοπιιπι πιβδαπι τεργοῃοπ- 
ἄττα ἃ Οταίεές ογηΐοο Χ. 422 ς, εἴυβ Πιχυτία ΧἼΉ. οαρ. 60. 
δπητια παῖ} 6 εὖ ἀποοπέα ἐδ] πία οαρίοθαΐ ας ἤβδοο ΧΗ, 542 ς, ατ- 
Θἤοπ οὐπὶ οβϑοῦ Αὐμθηΐβ.. ροραμι ᾿οηγβίδοδμν ἀπχίέ, ἴῃ 4πὰ 
ΦΟΙΣ ἔλοϊο 51 ΠΉ 1] 6} 56 ρταθάϊοατὶ ἃ ΘἤΟΓΟ ράβδιιβ εδὲ ΧΙ. 542 ς, 
ΟΠ ΓΟ] ρμάτιιβ οοσῃηοιϊπαίιβ. ΧΉ ΗΠ, ὅ93. ἢ. ραογαμι ἀε]ϊοαίιπι 
Βαλε ἽΠεοορπῖπ.. οαϊ 60 ποπιῖπα μην! ἀοθαπέ 8111 Δ4ο] βοοπέα!ϊ 
ΧΗΠ. ὅ42 ἔ. εοπουθίπαπι μαθυϊ Πιαπιριέο αμηϊαπι. οὐ 46 
ΠΟΙΪΠ6 δ ἰρ56 1 μη ρ ζ0 56 ΔΡ ΘΠαΤῚ σανίδι οδέ ΧΙ 898 ς. ἢ 
Ἠοπιοτβέαβ ρσίπηιβ ἴῃ {ποδέσταν ρτοάυχὶς ΧΙ, 090 "Ὁ. 

Ῥεπιοίγίτι5. (οοριι. Νιοαίου) ὥγτίαθ Τα χ 9 οὐἶπβ τορι δ4 56 τὰς 
γε Τσυρῆου ὙΠῚ, 333. Ρ.. ς. 

ομιοέγιπβ (ϑοίογ) τὸχ ϑιγτίαθ, σίπο ἀοάϊειο: 15 {πὶ Οὔδο5 Βοπιδο 
οὐπν" ἔυϊδδοῖ. - οἶδπὶ Ρτοΐασοταῦ Χ, 440) ΡΝ. οὐἀϊοβιιβ εδὲ ρόρυϊο: 
αὐᾶτε οἱ ορροῃϊξιτ ΑἸΙοχαπάον Βαϊα, ΠΠ 5 ΒΡ ροβιεἔπι5 Απειοομὶ 
ἘρΙρΠαπὶβ Κ΄. 211 ἃ. Ἰειμοίσιὶ μαῖα Πὰς. Απέϊοομιιβ ϑιἀθξοβ 
ν. 210 ἀ. 

Ἰθεμπιοίτιβ., Ποπιθίσι! ῬΠΆΙοΓοῖ ΠΟρΡΟ5. ΠΙΧΊΣΙΟΒΙΙΒ δὲς ΒΕΠΙΕΙΟΒΊΙΒ. 
Ατιβέαροταιη Οὐτ πε πΐαπι μα τς οοποιθίηαμι ΕΥ̓, 167 ἀ-ἢ, 

ΤΠοβιποίμοία σοπβεϊξϊίασ ἃ} Απέϊροπο σορο ἱθ14, Ε, 
Τεμπιοίγ5.. ἀπε πάτα ΕΒ οιμαπιβ. Αἰποπδοὶ ἀεέαίς ΧΥ͂. 673 ὁ. 
Ἰλοπο. “Ζ]΄ημὼ. Απέϊσοπὶ (ρσίμιι) οοποιθῖπα, οχ 4πὰ {ΠῸ ΑΙογο- 

ποιιπλ ΠΙϊαμν. σθηπ ΧΉΪ. 78 ἃ, ἃ Βεμιοίτίο ῬΡο!ϊογοοίο Απεὶ- 
σοπὶ ΠΠΙῸ διμαία 1014. ἃ. "Ὁ. 

Ῥεμπιοοοάοβ., πηϑάϊοιι5 Ὁτοίοπίαΐα.. ᾿τίπυιπι ἀρτιὰ ῬοΟΙγ ογαΐομι γοσβα- 
{π5. ἄδ!ἢ ἃ Ῥογβὶβ οαρέιϑ Αἰοββᾶπι τορίπαηι βαπαγὶε ΧΗ, 92 ". ο. 

Ῥομι οΠᾶτο5., Πομποβέμοηΐβ ἀνεψιὸς ΥἹ, 952 ξ, ΧΠῚ. 610 Ε. 
Ἰ)οπιοοἢατ 5 (ἰἀγροίέϊαβ. ΟΒαγῖπὶ ραΐον ΥἹ. 93 ἢ, 
Τλόπιοο 165, ἤθπιο Ρ ποι 5. ζωμὸς οορποπιϊπαΐι5 ΥἹ. 949 ς, ΥἹ. 938 ". 
Ἰεμιοοῖο5 ρΡαταβιθαβ. Παρ γηΐοῃ οοσποιμϊηδία. ΧΗ. ὅ84 ξ, 
Τ)οιμο 0165. ἀββθηΐαίου ΠΙΟη γι ϊ ἰαηϊοτ 5. Υ}. οαρ. 56. 
Ἰ)επηοογιξιβ ΑΒΔοτίξα πιυ!έοβ ἀϊο5 υἱξοσυ. βυδίοπέαν!ε βο]ο πιο] δ 

οὔάοτο 1]. 46 6. οαὐυδθῶπι ρα ]οα ἄϊοοτο οοδοΐιβ. οδὲ {φαοά ραΐτγί- 
πο ἶπν αἰἰβοίραδβοε ἔν. 108 Ρ. οὐπὶ θειηοουῦϊο 56 οοπξοτε οο- 
45 σ]οτίοσα5 ἔἰξ, 101 ἃ. 
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Ἰ)επιοοτί ἐπ Νίοοπιο! οπ5ἷ5 Ρ ἈΠ ΒΟΡἢ 5. ἀεὶ Ρποβορ ἰβέα 1,1 ἃ. 
Βοπιοάοευβ. σαπίου Ηοπιογίοιβ 1. 18 ἃ. 144. 1 ἅ. ουγν δρυά 

Ῥμαθαοαβ δίαγειβ οἵ δου ΘΟ πα θ᾽ ἔππὶ σοοΐποτῖέ 1. 14 ο. 
᾿θειποπ 9 ογαίου ΑἸ θη  θἢβῖ5. ἄοπα δοοορὶξ αν Βάτραϊο ΥΠΙ|Ι. 341 Γ. 

Ραΐον ἔα ΡΕγΥπίοπὶβ Ῥαθαπίεπεὶ ΧἼΊΠ. 893 ἢ. 
Ποπιοπαχ δίαπεϊποηβὶ8 διιαβὶς οἰνίθαιβ αὐ σ]αἀϊαίοτίαμη ἜΧογοοσοπέ 

[ν. 154 ἀ. Οοηΐ. Π)επιθαβ. 
Βοπορ ἈΠ 5 Ατὶβεοέθ! ἐπὶ νυἱοϊδέας το! σἸΟ ἢ ἷ5 δοοιιβαν τέ βου παξιβ Ὁ 

Ἐπιγγπιοάοπίς ΧΥ͂. 696 ". 
Βειορῆοη., τὸχ Αἰμοπάσαπι, Οτγοβέοπι Αἐμοπῖβ οοηνῖνίο οχοῖρίε: 
4 οοοαβίοπα ἰηϑεϊξαξιιπι οδέ Οοηρίοταπι ξεβέσμι Χ, 437 ο. ἃ. 

Ῥοόρμοπ., ϑορἤΟο] 15 Ρπιοσ ἀο!ολέι5. Νίοοπο ὕσρτὰ ἀδι5 οϑὲ πιο- 
τεοίτίος ΧΙ. 582 εἐ. Σ, 

Ὀειμοβέμοποβ, Ῥαθδηϊθηβὶα οσαίου Υ]. 270 Β. αϑβέθιντιπι 56 Ῥγδθ- 
ἀϊοαί. βααάοε ΑἙΠΘμ  Θπβιθι5 τὸ Ἠ]οπποβαμι, δὶ τοθάοτος Ῥδι- 
Ἰρρὰβ δοοὶρογαπέ:; τὰ πἴπηθ γεγο, 51 ἀἄατοῦ ΥἹ. 298 ἃ. τἱἀεέαν ἃ 
οοιηϊοὶς ἰθϊά, 6. 9294 ἃ. ἄοπα δοοϊρὶε ἃ» Ἠαγραϊο ΥΠ|. 341 ἢ. 
Τιαἰάοιν ἀπὰς ΧἼΠ. 88 6. Ῥσόΐομὶ οχ πιογοίτίοα βυβοῖριέ ΧΠἼΊΠ, 
5992 6. ἴῃ ονβοῃΐα. ἴῃ ριοΓοΒ ἀο]ϊοαΐοβ δἔ ἴῃ πιυ! ΐοτο 5 ΡΙ ασ μος 
ΒΠλέι5 ἔλοοΥα βο ϊέι5 ΧἼΠΙ. 593 ἔν 98 ἃ. αἴας ἰοΐο ἃΠΠ0 μπι6- 
ἀϊέαξιιβ. ογαξ. δὰ πηὰ ποοές τη ΠΕ ουόγεε 1ν14. 

Τ)επιοβίγαξῃβ 9 ΡΘυβοπὰ ἴῃ ΕἸῸΡΟΙΙἀἰ5 Αὐΐοϊγοο Υ. 216 4. 
᾿ειποίε!οβ.. ΤΠοορηΐ 15. Βορ ἰδέας. ΟἸΙ ἔγαΐοτ. ρῖΪας ᾿χ40 φοἸουτὶ5 

Ι. 14 ε. 
Ἰθειποέίοη, Ποπιο Ῥτοάϊριβ, πι]έοβ ἃ} Ρααβ ἕο 5.) ἴπ ὈΥ  Πλΐ5 Ὅϊμο- 

τρομέει Υ]. 9483 Ρ". ο. 
Ῥοιμι5. Ῥυτ αι ρὴβ ἈΠ 15. Ράγοη65 ἅΠῚ Αὔιοπὶς ΤΧ, 397 ο. 
Θερ τάν βᾶποο ΥΠ|. 845 ς. ρεγβοῦα ἱπ ϑοραίτὶ Καταψεῦδο- 

μένῳ ΙΧ. 377 Ε΄ 
Ἰδεπάδ!ἀο5. Ρρ]αοοπέδταμι αἰιξ πιαζασιπὶ ροπτ5 ΧΙ, 648 ς. 
Ἰ)επέοβ ῬΙατ 65 βαηξ χπασῖθι5 ἀπἰ πιά 1 θτ185. 4αδηὶ ζεπιϊηῖβ. Υ ΠῚ. 3.58 6. 
1)εραβέγιμι » ΡΟοΙ] σοπὰ5 ΧΙ. οἂρ. 32. 
Βεπεμίαοβ, “ενϑιάδες. οαβίο! αὶ Αδο]ίαο : ἀπάς νἱπαπι 4υοά 
Ἰ)οη 5 ἀρΡο δέν 1. 31 ο. ἃ. 

Πογον ας ρατέλπιιβ. ποπο γογϑαίαβ ΧΙ. δ00 ο. 
ΤογοΥ 5. σΟπιρο δέν ἃ ρμροεΐα ποβοῖο 4ὰὺ Χ. 458 ". 
Ἰλεγάαβς Μαοοάο. Β6]1ὸ οαρέιβ ἃν ΟἸγμεμῖῖ. Χ, 430 ὁ. ῬΆΙΪας ἔγα- 

ἔεγ.. ἀχοτῖ ΡΒΠΙρΡΡὶ ΧἼ]. 507 ς. 
᾿εβογέα ({|} ν 6) ἀφῖβ οατοπίϊα, ἢ ἄνυδρος 1. 44 ε. 
Ἰ)ειιοα!!οπὶ5 ΠΠ 5. Οτοβέποιβ 1}. 35 ». βαρογβεϊξοβ. οχ θα θη ΐβ 

ἀπ! ανὶο αὐτί ὰ5. οοπάππε, ΟΕ ορριάπηιν {{Π. 105 ἃ, 6. 
Ἰ)εχίεμθα οοθπμὰ οχοὶρὶε ἀπαέμαθηαμι ΧἼῚΠ. ὅ80 Νν. ο. 
ἰλεχέσογβαπι Ἰέθουο ΧΙ, οαρ. 10. 
Π)1ᾳ ἰηβυ!α. πρὶ Αὐἰαάμπο ταρία ἃ Βασοθο ὙΠ. 990 ἃ, 
Πϑϊασοηίθμπι. μ᾽ ασεπέας ραπις ΧΙΥ͂, 644 ἔ( 604 ἃ. 
ἰδιασογαβ α δέ ιοιι8 ἴῃ οΧϑιΠ πηι μαΐδιι Χ ΝΠ. 611 ἃ... 
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Πιασταπηπιᾶ πιυβίουπι Ρυἰπιὰβ οοηροκυΐέ Βέταίοπίουβ ΥΠ]. 32 ἅ. 
Ὀιαϊοροβ ἀπίε Ρ]δέοποπι βου ρβοσιμς ϑορῆγοι δὲ ΑἸθχαιποπιβ ΧΙ. 
05 ο. 

Ὀίαπα ΑἸἹρμοιβα ΥΚΠ|Ι. 846 Ρ". Ομίέξοποα ίαπα ὥγτδοιβὶβ εἰ] 
Ρτορτία βαϊαέίο ΧΙ. 629 6. Οονγίμα!α ΚΡ. 139 ν. Πιευοο- 
Ρ᾿τγ5 ΧΥ. 683 ς. δισοριαθα Υ]. 259 ", ἐτίοεμβ [Υ΄. 168 ο. 
(φωσφόρος χύρη ΥἹΙ. 328 

Ὀίδπας οὐπὶ ἴῃ ἐσ πη 8} 15 ἔαπὶ ἴπ ἐστὶ ν 115. Οἴου απέμτ' Δ ρ ΙΡΒοπέοα 
ΡΙαοοπίας ΧΙΥ. 64 ἃ. Ὠϊαπας οσαπίουπι ΧΙΥ͂. 636 ἀ. ἰπ Ὠία- 
Ππδᾶμὶ ΠΥΠιΩΐ νοοαπίιγ πρίησὶ ΧΙΥ. 619 ἀ. ἴῃ Βίαπαμι εἰ ἀρο!- 
Ἡποπι βοοϊίοη ΧΥ͂. 694 4. 

Ῥίαπαε ἐθρίυμαι ΕΟ ἱπ ἔοτο ὙΠ. 8601 6. ἰπ ἐο ρβαϊέο- 
ταἰπιπὶ ἃ 56 Ρογίεοίαμν σομβοοτανῦ ΑἸΙοχαπάον Ογίβοσγίιβ ΕΥ̓. 188 ο. 
Πθίαπας οὐϊέσμμ Παθιτηηπιθ ΠΟΠΠΟΠαιιᾶμ διιπιδὶς ΑἸοχαμπάογ 
ΧΙ]. 537 ε. 

Τ᾿οαοαγομῖα. γε Ῥαΐεο]!, 
Πιςοἰ ἰδέας ἀρυά ΤΠιἀοεάαοιπομίος ΧΙΥ,, οαρ. 1. 
Ἀιοία ποπβ Οτοΐαε. ἰπ 4πὲ παίιβ δὲ ἃ 816 ἰδοίδξιιβ ρεσ θε υΓ 

Τυρρίέον ΙΧ. 37 ἢ. 370 α. 
Πιάγπια, ὑπὰ 6 Ῥιίοϊεπιαοὶ ΡΒ: ΔἄοΙΡ ἢ οοποιθὶπὶς ΧἼΠΙ, 576 ε«. 
Ἀιάγπιδειιβ Πιρριίον ΧΙ. 477 ". 
Ὀιάγπιῖαβ φυϊάδπιν τἰ Φοέμτ ἃ} Ελιρο 46 ΧΙΥΨ, 658 ἀ. 
Πῖο5 δὲ ποχ. δοηίρῃῃα Χ. 451] ἢ. ἄϊε5 ἄδικος ΠΙ. 98. ". 
165 παία! β ὁπ πίαπὶ πηαχίπιθ ΘΟ ἃ Ῥοτβὶβ ΕΥ΄. 148 ἢ, 
Ῥΐοι κ΄ (απ Πιδιιοπο5 1) ΙΟΟῸΡΙ οὐἰβδίπιιιβ γὶτ ΑΓΠΘΠΙ5... οὐΐα5 86- 

4ε5 παθιίζανιε ΑἸμδηῖο ἃ ΜΙ γι ἀαίς τονοσβὰβ Κ᾽. 212 ἀ, 
Ὀιριεαύαμυ ροου!υπι ΧΙ. 468 ο. 6. 
11 ἴῃ Δοργρίο φογοπαβ ἀθροβιοσαμέ, οην 1 6] οχ  ββθηξ στ ρΠαΤΟ 

ΒάΡγη. 4 εβ8ὲ ΤΎρΡΒου ΧΥ͂. 680 ἃ. ἀϊϊ5 ρσταίαπι εχ ἰδέα θα- 
ΤΙ 6556.0 5ἱ ΘΟΓΟΠΑΤΘηξασ ΠΟμΐη6 5. βᾶογα [δοϊοηίο5 ΧΥ, 6074 ε. 
ἀ115 181 πάπποι οἴϊογέασ δ 14. ἔ, 

Ὀιηΐας. γ146 Π)οἰῃϊα5. 
Ὠ᾿ποπιθπ65. ΑἸοδθο πιοιοταίι ΧΙ. 460 4. 
Πίῖποβ. δῖνος εἰ δεῖνος. ποπιοη Ιοοΐ ἴῃ Πυγοία ΥἹΠ. 334 ἃ, ροουί 

σοπὰβ ΧΙ. οἂρ. 32. βεπιβ βαϊζαίοηὶβ ΧΙ, 467 ἢ, 
Ὁϊο. Υἱάς Πίοπ. 
Ἰλίοο!ο5 ΟὙμδθεμοηβὶβ οἰ πατοοάϊ5 ΧΙΥ, 638 ἃ, 
ίοοῖο5. ΠΟΙ ΟὔΒΟ 5 5656. ἱποιτο 5 Π]ΟταΣ ἸΧοτΐ5. ΟΡ ξαπι 

ΥΠΗ. 344 ΜΝ. ἔεβεῖνα ἴῃ οὶ ἀϊοία Ὑ ποοογιεὶ ΟΣ 1014. 
Πίοοῖο5. Ῥερατθίμιιβ. αἀ οχέγοιμαμν ἀβάιθ νἰΐαθ ΠΟΠΉΪδῚ σοι άαιι 

ἀᾷαδην ιν 1 ΠῚ. 44 ε. 
Πιοάοτιιβ. βῖνο Τ ποοάοτιβ. ᾿αἰσιι που] οσιιπὶ ᾿πιδὶὶ Ἔχ  Ί θη 5 1. 10 ε. 
Πϊοάοτιβ.. Ρἰ μα ]απν οἴϊεοιε βαπιπὶ ρα ποπίαμν γ΄. 16 4. 
τοάοτιια Αβροπάϊιβ, Ῥ γεϊαρσοτίοιβ οαπὶ γο]]6ὲ Παρ οτὶ . οὐπῖοᾶ 1π- 

δειςαΐα βοοπέι5 οδὲ ν΄. 102 ἃ -  , 
Ἰλιοροϊέοπ., ἤόπιο ἀϊτεβ. ρἰβοίαπι ατοο ΥΠῚ. 843 ἃ. 



1078 ΙΝΌΕΧ ΕΕΕΟΜ. 

Ῥίοροποβ ὃ χύων ΠΙ. 118 ὃ, ΧΠῚ. 588 «ς. γμ]αροπίαπι ἀνὶάς νο- 
τη αυἰὰ ἀϊχοτὶε 1ΠΠ. 113 ἔς βεβε ἔγιοαπ αἷἱὲέ. Ππαπι νεη- 
ἐτὶ5. αθνϊοέι ἔαμπιοπὶ Ρ 6] Π}οτο ρόββοι [Υ΄, 1 8 ἔ, ἴῃ 5πὰ στρα] ῖοα 
ψοξαΐϊε πὸ ΡγῸ πυπιΐὶβ οϑϑθηΐ ρϑοιπάαπι (]1 Κ΄. 159 «ο. ἀϊεξαπι 
οἰιβ ἴῃ δδβοηίαίοτο Υἱ. 254 ο. «υἱά ἀϊχονῖὶε πομιῖηὶ φαὶ Ρατ- 
Βαπὶ τάβαιυ πάρ ΧΉΠ. 500 6. Ἰμαϊάεπι ἀπιαν τς ΧΙ, ὅ 88 ο. 
ΟΧ σΟμθ80 ογαάο ΡΟΙΪΥΡΟ πιογέιι5 εδὲ ΥΠ|Ὶ, 341] Ἢ. Ῥαου ας 
εἰὰ5. οὐπὶ ποθι ρΡοά θὰ ποῖ ἔδοϊέ ἐσ ροάομπι [{. 49 ἃ. 

Ὀϊορσοποβ ΕἸΡΙ συγοιβ.. ϑοϊοποῖα ΒΑΡ Υ]οηΐοα οὐϊυπάϊ Υ, 911 ἃ. 
Ὀϊοροηπί βία γ. 180 αἁ. 
Ἀίαπν, Ραᾶρτιβ Αεείοαβ : απάς τῶν Ζ΄ηομέων “Ηράκλειον ΥἹ. 260 ἃ. 

ΧΙΕΡ. 6014 4. 
ΤΠ ιοπιοίίο5 σα ηθι5 δὲ μ] θη ΡΟΟῸ 5 Βοποτγδέιν 1. 13. 6, ἐπὶ ροάσμ, 

4ποπὶ ἰπ [πᾶϊ5 δα πο τίθιι Ῥαΐγοοι δἀερέιιβ ἐταῦ. ἀϊοαγίε )6]- 
ΡνΒῖοο Ἀρο!ϊπὶ Υ1. 232 ἃ. 

ῬΙοιμηποβέιβ Εε τ δ ηβὶδ 9 ΡῈ Π65 56 ἤεοροβίξαπιν ΠαΡποτδξ μθοιπΐδια 
οἴλπθιν ἀποῖὶβ Ῥουβάσαπι. 4πὰ6 ἰρδὶ μροβέ ἀποῖὶβ οθἰέαπι ρτορτὶᾶ 
τππηπε ΧἼΠ, ὅ86 Γ΄. 537 ἃ. 

Ῥίομπι5 ΝΙΘΌ 5... ΡΌΡΌΪΟΙΒ.. οαπέ!οπαθ βουκολιασμοῖ δαοίοῦ 
ΧΙΝΡ. 619 ἃ. 

Ῥίοη ΟΒία5 ρσίμιια Βασοξίοαπι βδροπᾶάρσαπι οἰἔματα σοφοῖ ηἰε ΧΙΊΥ͂, 658 ἃ. 
Ῥιοη γγδοιιβίιϑ ἱπέογ ποϊξητ ἃ ΟΠ ρροὸ ΧΙ. 508 ο. Τ᾿ 
Ῥίοη ἱπ ΤΙπιοο 5 [ον ΓΧ, 407 ἢ, αϑὶ “Ζίων ὃ διάπυρος. Ὀΐοπ 

ἴπ ΑἸοχίάϊς ΗἩνγδοϊπέμο νοὶ Πμοποπς ΓΧ, 8.8 Γ. 
Πῖοπο. ποσὶ πηαΐον Χ, Δ 6. 
ϊοηγβῖα 1. 34 ἃ. Οοπῖ, Βδοο Πα πα] 18. 
θίοην βίαοὶ Ππ4] γ οὶ βρϑοίδου]α βοθηῖοα ΧΙ. 4604 ἔ, οἵπι ἄσπι 5ρ6- 

οἰαΒαπῦ ἰδίοβ Παἶο5. ΑΥμοπίθηβοβ.. ὈΙΡοθαπε οὐ θ}Π]ατῖα οομπιοάε- 
Ῥαπὲ 1014. 

ὨΙοηγβἰαβ πνᾶθ σοπι5 1. 90 ἀ, 
Το γβίοοῖοβ. ππϑάϊοιβ, ἀοϊρποβορἰξία Π,960 ἀ. 116 ἀ. 
Τλιοη γϑοοοϊαςεβ Χ, 48ὖ ε.' ΧΙδύ: 
Σ ἰοπ γϑίοάοταδ, Ἐπεμγάομ! ἔγαΐοσ, ἱηάίρπο ἐγαοέαπιτ ἃ ῬΙαέοπε 

ΧΙ 506 ν. 
Τλϊοη γβῖαβ ΑἸοχαπάτίπες, ΡΑτ πο πὶ ΐ σταιππιδεϊοὶ ργδθοορίον ΧΙ. 50] ἃ. 
ΠΙοπγβἰτβ. Ληΐέΐοομο ΕἸΡΙΡ απὶ ἃ» Ἔρ βέο 5 Κ΄. 195 ". ἢ 
Ἰλιοη γβῖπιβ. ΟἸοατοιὶ ΠΠϊ5. Ηογαοῖοας ἐὐΓΆΠΠῸ5.. οΧ αυοέϊἀϊαπ 

οτάρια ἱπιπιδῃϊξοῦ ΟΠ) 6515. οδοίοσιιπι Οἱ ΘΠ ἢ5. ΘΕ χιδηβιοἴτιΒ 

ΒΡ δὰ}. 7.9: 
του γβῖθβ Πογαοϊοοία. ἃ βέοϊοοτιιπν αἰδοῖ! πα δα ΕριουΣΙ οαβέσα 

ἐγταμδῖϊε, ἀπᾶς ἤ]Ἰεταϑέμενος οοσπομηῖηδΐιβ ΨΠ. ΟἹ. 

437 ς. ἢ. 
Ἐ:οηγβῖυ5. ΝΙΘΙΠΙΒ5. ΚΝ ΥΥΔΟΙΒΆΤΊΙΠΥ ΕΥ̓ΤΔΠΠΙΙΒ. ὃ πρότερος. ΑἸ τος 

μαδυῖε (ρταοίου Ποον 51π|ὶ ἀρτόμ Ν γβαδυμ» Ἀροϊ!οογαξοτῃς 

ΤΠ ρρατίπυτι. Θρτίοβοσ οἕ ἐγταπηίοοβ. Ν. 433 Ἢ. - 484 "". «αὐἀαα- 

τογοῶν παρα ΟΠ ἰξοριι Ὑ1. 249. 6. μενα εἰβδίμιοϑδ 4 ΟΒ 16 
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Βοχιΐποα βοίαϊοβ δἀξοῖνιε ξουϊέψις ΥἹ,; 961 ἃ. "Ν. σϑβέοπι ρτοεῖσ- 
5ᾶτη ΟἸΤΕΠ ΡΤ Θμβιθ5. νομάς ΟΧΧ. ἐξα! επέ5 ΧΗ, 541 Ρ. Α6- 
ΒΟΙΪΑΡΙΪ Δασθαπι ΤΠ] Θ μβᾶπὶ {551 δυΐουτὶ ἈΥ,.. 693 6. σαπὶ εοάοπι 
ἔα Π τ ίοτ τἰχὶς ῬΒΠΟΧΟπτΒ ροοία. ἴῃ Ἰαρ᾽οϊἀΠηα5. ἀοἴῃ 4} 60 
οοπίεοέι5 1, οαρ. 11. Εοτέαββα δά βοπίοτοπι 1 οηγβίσμι ροτεϊηοξ 
«ποά ἀε τ ἀϊου συμ ψοοα θυ] οσ απ ἔα ΒΥ οδέϊοπο τοξοσέιν ἔ{{. 9 8 ἃ, 

Ὀοηγβίι5. ΘΙ Ο1Π186 ΕΥΤΔΠΠῚΙΒ 9 ὃ νεώτερος. Βαροτϊοτῖβ ΠΠα5, εχ 

ἱπιιηοάϊοο νἰπὶ πιδὰ ουέαβαμι ΒαΡτΐΈ ΘΙ] στ πὶ δοΐοπι Χ. 43 ὅ ἀ. 6, 
4πᾶτο οἴπια δἀα!]δέοτεβ (ΠΟ ΠΥ ΒΟ ΘΟ] 4665) οἕ ἰρ5ὶ ΘΟΙ]Π15 56 ΘΑΡΊΟΝ 
6586 5 χα] αθαπέ 1014.6. Υ1. 949 ἢ, ἀε εἰτι5 ἀββεπέδέοτι τι, ργδθ- 
βογεπι 4ς Παμπιοοϊο Υ]. οὰρ. 0. πιαίου εἰἶτι5 Ποσὶβ σοπογα ἴοοτα 
τὰ ΧΗ. 5ὅ41 ο. τατρία ᾿οηγ511 Παρτεῖα ἀρὰ ἤμοογοβ ἀπ ῖββὰ, 
ἴῃ ὌΧΟΤΙΟ εἰπι5 δὲ Πρ οτ5 βᾶσνὸ πηοάο νἱπήϊοδέα 5ιιπέ. 056 ῬΔῸΡΟΥ 
δἔ βέίρθηι δίαίτ! ἀδθιμι ΟΟΥΤΟΘ Π5 πιοτέθπιι εδέ ΧΗ, 541] οὁ -ο, 
Ταγθηίηἷβ. οαπ οἰαρταιηι ἀοπανογαῖ. ἴῃ 4ὰὸ 300. εγαηξ πο ογ- 
μὰς ΧΥ, 700 ἀ. εὔπὶ ρμοϑέ τερθῖι ῬΟΥΒαΤ τ πὶ ΟΠ πὶ ΒΟΠΊ ΠΝ 
Ῥεαεϊββίπησπη πάτον τ ΡΟ! γάτομι ΧἼ. 49 ἢ. ὅ47 ἃ. 6011. 54 ἃ. 

Α ΘΙοηγβίο ὅὅἴοαϊο ἐϊξα!απι ἔα θα βασπηβῖς Εις. ΥἹ. 200 ο. 
Ὀιοπγβῖα γαχ Ποάὶ Νεβίέουιἄθπὶ ροσυλιαι δὰ ΗοπΙοΥῚ ρταθβοτῖ- 

Ῥέπμι οοπῇοὶ εὐτανῖς ΧΙ. 489 ἃ. 
Ὠιοροιε5. μΟΟΓῚΒ ΡΥδοβε ἸΔΕΟΥ νϑβίοαβ Ἰαοέθ δὲ Ὑ]η0 Τορ] ἔα οἷπ- 
οἴ ὁχ ογὲ 510 πᾶ πτα [46 δὲ νίπτιπι Βπη]αθαΐ 1. 20 ἃ. 

Ὀιορειεμεβ αἰτπι5 πιοπιοταίασ ἈΠ. 87 ε. 
Ὀϊορμαπέϊιβ 9 σου τῖβ ρίοεη ἈΠ, 98 ἢ. 
Ὀιοβουτῖβ Μίηετνα τὸν ἐνόπλιον ἀοοϊπἰέ ΤΥ, 184 ἢ. Ὀϊοπουσὶβ 

408165 οἶθο5 ἴπ ργγέαποο ἀρροπᾶηΐ ΑἸμοηομδοβ ΠΥ, 137 6. 
Ὀίοσρυτοῖ.. ἔγαούις {ἰ. δ0 6. 
ιοέϊπνβ ΑἸ ομἰθηβὶβ. Βοπιο ὈΙ οἰ ββὶ πη5.. 1ηΓα Πα Π Ό] πὶ ΘΟΡΊΟ- 

τϊηαίι5 Χ, 436 ε. 
Ὀ;οεϊμητιβ ΡΠ Οβορα5. γᾶς ᾿ΓΠδοείπιι5. 
Ὀϊοχίρρας ΑἙποπἰοηβ5 ἐυγρίζον ἀἀα]αέυν ΑΙοχαπᾶτο Υ]. 925] α, 
Ὠιρ Ππι5. σομπιΐοιβ τὸ τπᾶ]6 δοία {πθαΐτο οἰθοῖιβ ΧΗ]. 83. ἢ. εἴπ 

ἀϊοέσιη ἃ δίδομομπο τοδί Υ]. 9.48 6. ἢ. ἴῃ δπι ἀϊοία (ἀπαῖπδε- 
πὰς πηογοίχγι οἶδ; (αάπι ρογάϊίξς ἀιαρ ας ΧἼΊΠ, ὅ79 ε. ἢ. 80 ἃ. 
82 ες. ἢ. 

Ὀιροάϊδπνιβ. βα δεῖ οπὶβ ροπαβ ΧΙΥ, 680 ἃ, 
Ίρ το ραμΐβ. ΠῚ. 110 ἃ. 
ΤΟ Βυ Πα ὶ ἴπ αυ]ὰ Πυγβναοιὶ ΧΙ, 61 4 ο. ἢ. 
ΤΕ γγάμλθτιβ οορῃοιηοη Βαρολὶ [. 30». ΧΙ. 465 ἃ. 
Τ᾿ Ὑταιμ)ιιθ ἱ. 4. σαγπιοη Αἰ γταμιθίοιιι. Ν, 457 ἃ. ἀϊε γταπι- 

Βοσιιηλ πδὶι5 ἃρι γεΐεσος ΧΙΊΥ. 0925 ἃ. πὸπ ἤθέ ἀϊε ἢ γσαα)ῖιε. 
51 ὈῚΡὰ5. ἀφαδι δ. "». ἀἰΓ γταμαθόσιι πιΐμὶ {. 19. Ὁ, 

Ὀῖνοβ ἵπ ῥγονθυθίο ἀϊοϊξιν ἰ5 {αἱ ροβδιος τας 5βυπέ ἱηέου (οτίη- 
{ἰπππὶ δὲ ἥἸογόποιρ Υ, 919 ἃ. ἀϊντξοιν. ο556. ἀθβάιιο χα }15 ἀτεϊ- 

θὰ5 ροπίξι ἴῃ ἐοτέϊο ’οοο Ροποτιπι ἰπ βοοῖὶο ΧΥ, 094 ε. 

Τπιπι ορρίάσπι Ριοσίας ὙΠ. 396 ἀ. 
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Ῥοάοπδοα ἔοπ ρα (βἰπιυ!αογα αὐτοα Ποάοπαεῖ ἔοπι}}}} Ῥτδοπιΐα τίν 
οἴοτίας ἴῃ ᾿415 Ῥεο!οπιδοὶ ΡΒ οΙρμὶ Υ, 203 ἃ. 

Ῥοϊοη ἀρὰ ΗἩοπιοταπὶ Χ ΠΠ. 569 “. 
Τ)οϊοραπι ἀϊα!οεοίυ5. ΧΙ. 48 ἀ. 
Ἰθοτοδίεβ. ἀοτγοοποβ ΙΧ, 397 ἃ. ἀογοδάοεϊ ἐα] Υ. 194 ἃ. 
Ποτοῖα, Ῥἤδοας ἤ]ῖα, Τρ} ο απ ἃπηδη5.. Ρῥτοάϊέ οἱ Ῥμοεπίοος Ἐπο- 

ἄυμῃ ἱποοϊοηέοβ ΥΠ|. 301 ε. 
οτοοπ., Ατγοδάϊοηϊβ Πὰς. Χ. 4306 ἀ. 
Ῥογοβ [ἐα] απ ἱποοϊθηΐεβ ΕΥ̓. 132 ἀ. 

θογία παγπιοπΐα στανἷβ. ἐγ ΒΕ15..9 ΨΘΠΘΙΉΘΠ8, ΠΌΠ}Π]} ψατὶ έδέο 
ΧΙΡ. 634 ἀ. Ι)οτία πιοϊοάϊα ΧΙΥ͂, 035 4. Ἰθοτγῖοα ππυβα ΡΏγγ- 
β΄ῖας αἄνοτβα ΧΙΨΥ. 617 ". οτῖοα βαϊέαέῖο ΧΙΥ. 617 ἢ. Ζω-- 

ρικὰ προσχεφάλαια ΥἹ. δ 6. Βοτίοιι5. ἀρρο!]δέυν Ηΐοτο., Τὸχ 
ΘΟ ΥΥΔΟΙΒΆΤΙΠι 7 πὶ Θρ  σταμπηπαίς Υ΄. 209 6. 

Τοῦ ϊα5.. ΔΠΟΙΠ|α6 ποιηθ ρα οοπιῖοοβ ὙΠ]. 338 ἃ. 
Τοτίοῖια. Ὁμαγαχὶ ἁπιῖοα. {πᾶ ἘΠοάοροῃ ρογρογαπι γοοδὲ οτο- 

ἀοίις ΧΙ. 90 Ρ. ο. 
Ῥοτίοη ἢάϊοοη οἕ οὐβοπίοσιπι ἰυσοο: οὐΐι5 ἔασοΐς τοβροηβα ΥΠΠ, 

οἂρ. 18. 
Ὠοτίοπ ἐἰθίοοπ.. οοπιροίξαίον ΡΒ ρΡὶ Χ. 435 Ρ". 
οτῖβ. παιδίον ΠΙοηγϑιϊ ἰαπίοτῦῖβ. σθηθτο Ποοτὰ ΧΗ. 41 ἀ. 
Τοτίϑ . ἀμ ῖ }α6 ποπιοπ ἀρτα 10 πα πὶ οοπιΐοιπα {Π|. 194. ἃ, 
Ῥογρία., ῥτίπιις ἀΐοβ ἀραξζατίοσαμπι Κ΄. 171 ἀ. ' 
Ποτγὰβ. ἔαξαθβ. ΑΙΒοπίοηβὶθ. ἀπ ἴαπὶ ρτογθοέιβ δοίδξε ἔουπΟθ 5 

αἄμας νοϊαϊ νἱάοσὶ ΧΊἼΊΠ, 508 Γ. 
ἸὨογγίαθαπι. ΡΗγυσῖας ορρίάσπι ἢ. 48", 
Τόβοι.. βοῦνΐ ποπιθπ ἀρ Ρἰιοτοογαΐθεπι ΧΙ], 480 ". 
Ἰ)οῖίοι., μοββα!Ἂας ορρίάϊι τ: ἀπ Το ρὰ5. οὰπὶ Π]118 οχροάϊεϊοτ 

δηλ ἴῃ (ατγίαιη βυβοορίε Υ]. 2023 ε. 
Ῥοοεϊδ. [αἰ γπι γ 6] [αἸγϑὶ ὌΧΟΥ, πιλΐοῦ ὥὄγπιας ὙΠ, 296 ς. 
Ὀταοαθηΐκ.. Ρ᾽βοῖβ πιασίπαβ Υ{1, 8292 ς. ΙΧ. 408 ο. 
Ὅταοο, ἰερίβίαίον Αἰμοηϊοπβίαπι ΧΙ]. ὅ08 ἃ. “Τρακόντειοι νόμοι 

ΧΗ. 5609 ἃ. 
Ὄγταρσο πιαΤ  ΠῚ5. Ρ πος ὙΠ 9857 ". 
ἸὈ)γασοπέϊαε5 οοἰθιαρας ΓΧ, 39 6. 
Ὀγτασοπίϊαο.. Ποοταπι βρθοῖοβ {Π|.- 7 8 ἃ. 
Ὀλγασοηῃέϊαβ,, ΟἸΙΟΙΠΙΟΥΙΒ Βροοῖος {ΠΠ|. 74 ". 
Ὀτγαοοπέϊοη., 4ποἀ ποηπ}}} ἅτοπ ἀτοπίαπι γοοὰπὲ ΓΧ, 371 ἃ, 
Ὠγιμιαοιβ. ἄπχ βούγνοτσιαὶ στρ ο! πὶ ἴῃ ΟἸῖο ἰπϑϊα Υ]. 26 6. 

δοπογοβᾶπι πιουίομι ΟὈἱϊέ 200 1ν, 6, οομῃϑθογαΐιβ μοϑέ οθἰξωπι 
ἀντ. ἀ. 

Ὀτομπιθὰβ (οι. στὶρ 5 ̓άοτο βοϊ ει Χ, 452 ἢ, 
Πτοπιθὰβ ραταβιξι5 γ΄. 132 ο. 
Ὀτοιιοι οἰνὶβ ααϊάαπι ΑἸμοποπβὶβ ΓΧ, 378 ἃ, 

Ῥτοπιοπ οοάι5. ἀρ οι γβίππι οοπιίοιν ΓΧ, 381 ἃ, βογυῦὶὶ 

ΠΟΠΔΘΙ δρι αἰΐαι οοπιίουμι ΧΙ, θ44 ε. 
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Ὄταρρα-. οἴϊνα δρυπεπὴς 1Π. ὅθ ἃ. 
Ὀτυβὰβ. ΤΙ θοῦ ἅΠπυβ {{. ὅ2 ἀ. 
Ῥυϊοῖβ ουθίξιβ. Ιοοὰ5 516 ἀϊοία5 ϑατάϊθυς ΧΙ. ὅ16 ἃ, 540 ἢ. 

Ῥυγοὰξ ἀηβο 9 ἱπρθηβ εἴ ζατοίι5 ΓΧ. 989 ἢ. ἄστει εαὰυ5 ΧἼΠ, 
610 :. 

Ῥγιάοπας ΙΧ. 392 ἢ. 

Ἐ. 

ἘΡεπὶ βειρίξεβ 'ἴπ ροπῖρᾷ Ῥιέοϊεπιαοὶ ῬΕΠΠΔΔΕΙρΡΗΙ Υ. 901 ἃ. 
Ἑρτιοἴαβ ἕασίοεπάα Χ.. οαρ. 31. 61. ΧΕ. εαρ. 1. Πασίεϊα εχ ὀρυῖο- 

ἐαΐε σρΡ. 62. οοπῇ. Χ, 432. 6. ορτγιθέδίεπι 5 ογαραΐα ἀπέονοτέεος- 
τοῦ, ποηῖο μ]05 βαἐ5 Ὀιθίξατιιβ εββοί Χ, 429 ς͵ ΧΙΥ. 613 Ρ". 
ἀο᾽οτίβ οδρ εἶδ... 411 οχ δυσί οίαέα οὐϊέηυ. στοπγθάϊιπι μια 6556 
νἰποῦ αι. 400 ὉΠ] αΐιτ σαριιξ: τπ46 οΓέτΒ 656 ΘΟΓΟΠΑΤΊΙΠΙ ΠΙ5Ὶ5 
ΧΥ. 607 «. ἀ. εϑτιοξαβ ργδεοαυθίυῦ διημδυῖὶα μη γ σ 8115 ἀπίε ρμο- 
ἕὰπι βυιῃέ5 Π. δ2 ἀ. ε. 

ἘΡτεὶ Ἰνεαίοβ 56 βοῃιηϊαπέ ΧΙ, 782. ο. ἀ. ἐὐυὶϊ εχ νίπο (αἱέ Ατίβίο- 
{6165} ἵπ Οπιπο8 μάαγίεβ ὑτοϊαθὶ ροβδιπεέ: ΘΡγὶΐ οχ νἷποὸ μογάαοοο 

πΟΠηἶδὶ βυρὶπὶ οαάπηξ Χ, 447 Μ". Ἔργὶϊ ροσπιδέα βς ΘΟΠΙρΟΠΟΓΟ 
οοπβαενοταηξ Αθβοθγ 15. ΑὙ Ἰβέορ μα 65 οὗ ΑἸοαουβ Χ. 428 ἔ. 499 ἃ. 

Ἐντίοβὶ πομιίπος δὲ ρορηί!. ΥὙ146 ΒΙθᾶοο5. 
ΕΠπτ. ἐροτα ογπαίαθ ἰάπυδθ δέ ἰρδαμη ΡΥΟΡΥΪ δοιαὶ Κ΄. 908 ἃ. ". 

207 «ἃ. εθϑυτποὰς {ἰυ186. ἃ Ῥμοομίοῖθιβ ρεϊπηαπι οομξεοέας [Κ΄], 
1829 ε. - 

Ἐ ναίαπὶβ δοβίαξθμι γα πβίσεθαπέ Ῥογβασιπι τορος ΧΙ]. ὅ18 ἢ. 10 1- 
ἄσπι Π)᾿οηγβία οοορτανὶ ΑἸοχαπάον. ΧΗ. δ 838 ἃ. 

ἘΠατιιβ.. -ἰηξογέθοίο Ετγτγαγιμὰ τοσα ὕπορο ἐγγαπηϊάθχῃ οοουραὲ 
γΥ. 259 ἃ. 

Ἐροιοπίοα., πα] οῦ Ὠο]ῖα ΧΙ. 469 ε. 
Ἐπδιπαάοα ἰπβαϊας Ὁ δομ ηἰβ βίο πομπιϊπαέας ἢ. 30 ἀ. 
ἘΠ ῖπὶ πνασίπὶ [ΠΠ. οαρ. 41. τπαπί εβίμπι ἱπου θη πὶ δαρέμνε 1π 

ΡΙεπἰαπὶο ΠῚ. 74. ο. εοἰιϊπὰ5 ἐογγοβέγιβ {Π{.- 9] ἀ. ε. 
Ἐποπαβ. Ρ]ασοπέαα σοπὰβ ἀρὰ ΒΠοάϊοβ ΧΙΥ. 647 ἃ. Ρ. 
ἘΔ δοϊξαβ ἀραιὰ ΡΠίσα!οπβ65 ἴῃ ἰαπάς ροβίία Κ΄. 149 ». Οοηῇ. Υο- 

Ταοϊξαβ. 

Εάυϊοατε ΧΙΥ͂. 638 ἀ. ο. 
Ετοιάϊδέας ὙΠ[. 9298 ἃ. 
Εἴτοπε, Ρεο]οπιδοὶ ῥγὶπιὶ οχὶ Τ παῖς ΠἸϊα, χαᾶς ΕΠαποβέο πιιρεὶέ, 

τοὶ δοϊοσαμι Ογρτὶ ΧΙΠ. 570 ο. 
Εΐτοπο πλογθέγχ,. οοποιθρίμα Ῥιοϊοι οὶ. ργαοβιάϊο ΡΒ οβὶ ργδὸϊεοε, 

Ῥεοϊομιαοὶ ῬΆΠ Δ οΙρμ 81 ΧΊΉΠ. 5938 ἃ. ". 
Εἰτοηῖβ. ᾿ωδοογαξὶβ οΘοποιίπα ΧΙ ὅ80 Γ. 
ἘΠασαέοποΒ.. ρἴδοοβ οεΐαςεὶ ὙΠ. οαρ. ΘΖ. οἰασαξίπι5 ΓΧ, 403 ΡΝ. 
ἘΠΑΡΒΟΡΟΙοσιιπὶ ἔετίας ΧΙΥ, 646 ο. 
ΕἸΆΡΙΟΒ., ΡΙαοεπέαθ σϑηὰβ ἰυϊά, 
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ἘΠαΐοα ἃ ῬΆΠΙΡΡΟ οἀρία Ὗ, 186 ἃ: ᾿. 
ἘΠαΐογοβ 9 Ρ]ασεπέασαμη σοπιβ ΗΠ 7 ἃ. 
ἘΠαξοτίαπι., ΒΌΘΟΙΙΒ. 6 ΘΟ Πιοτα ΒΓ γα 60. ΘΧΡΤΟΒΒΙΙ59 απὸ δεπάαοϊ 

Π ΘΟΠΒΡΟΓΡπῈ ἀνὰ ἴῃ νἱΐς 1, 29 ἢ, 

ΕἸοοίτο δάβροοξι δἰ πηι !θ5. Ρα]πιυϊας ΧΙ, 651 ΡΝ. ρρουϊα ἀτρεπέθα 
δυγοάηιο εἴ 6Χ βρεπάεηίε οἰοοίτο ΧΙ. 4θ ἀ. 

ἘΠεοάγέαλς οὐ νοοοπέιν 6111 [Υ΄,.173 ἃ. ", 
ἘΠδοέτῖα., ρἰβοῖβ ΝΙΠοέϊοι5 ΚΠ. 312. Ν. 
ΕἸΟΡμα5. πιΐτο ἀπμδη5. ογαηβάιο ᾿πξαπέον ΧΠἼΠΙῚ, 606 ἢ, 60 ἃ. 
ΕἸΟΡΙα5. ΡΟΘΌΪ σοπὰβ ΧΙ. οαρ. 35. ΧΙ, 497 ἃ. Ι 
Ε]οι 55. [Ὀὲ ορεϊμι! ΡῬάΒβοσοβ ρίβοο ὙΠ. 330. οϑδ ἢ, ἐν τῇ 

᾿Ελευσῖνι ἐμῇ. αἷξέ ἀριιὰ Αἰμοπαθαμπι {Π|᾿ἰάπι5. φο!οργαξιτσ ἔδ- 
βέιπι βαλλητὺς ποιπιϊπαίμι ΓΧ. 400 4. πιγβέοτία Ε]ευβίηϊα 
Ῥτγοξαμανὶξ Ποιμένες. ῬΠΑΙοτοὶ προς ΕΥ, 1607 ἢ, αἱ ἐν ᾽Ελευ- 
σῖνε ἱέρειαι ΜοΙαπέθο το! 4υϊὰθ. Ἔρυ]ατιμ τϊβόσαπε ΕΠ, 96 6. 
᾿Ελευσινιακαὶ ψῆτται 11. 98 

ἘΠουΐποταθ. ορρίάππι Βοοοέϊας ΧΙ. 486 4. 
ἘΠΟῸ Βοσῖα οο] σαπέ δαμϊὶ Απιοτὶ βαοσα ΧΙΠ, 501] ἢ 562 «ἃ. 
ἘΠΟΙ τι δὲ νους Πανὶ ΧΊΠ, δ 8 ἃ. 
ἘΠΙΟσγϑα δὲ ἘΠ Οσ γϑαβ. Υ146 Ηο ΟΠ ΤΥ 5 --. 
ἘΠ15. ἐξ Ἤλιδος μάγειρος 1. 27 4. ΕΠΙ46 Πεέοταβ Ρτοῦοβϑὶ βιιπέ 

Ἀποβίπιοί 5 οὐ δίοβομιι ΠῚ. 44 ς. ΕἸιάο ῬΑ] ον εν ἀ ἴπὶ5 ἢξ ταάῖ- 
εἴα ΧΠῚ, ὅθ ἢ, ὅθ060 ἃ. ορείπιυι. 101 ἰρίπτιπι πηρπιοηξιίπι 
ΧΥ. 688 «6. 

ἴη ἘΠᾺς Ἰοοὺβ οβδέ, ΒΡ ἀοοβϑὶ Το οἴοβ βροπέε γἷπο στορ] πέντ 
Ἰ. 34 α, 

Ἐ]οὶ ἐταδυοιπέιν πὸ πηοπήσοος οὐ ορτίοϑὶ Χ, 4492 ς, αρυᾶ 
ἘΠοο5. οοἸἑδιν ΑΡΟ]]Ὸ ὀψοφάγος Υ1Π. 346. ». οὑπὶ ΕἸ οἰβ τπάα- 
οἷα ἕαοϊαπε ΑἸΠοπίθηβοα Κ΄. 218 4. ΕἸοοβ σγαθοοσιμ οπιηίτιπι 
τηαχίιμθ ὈΆΤΡατοΚ αἷξ δεγαξοπίοι ὙΠ. 880 ἃ. 

ΕἸΙχαΐίο σα πἷβ 4πᾶπὶ νὰ Βαροαὲ ΧΊΥ. Θδ6 ἃ. ". 
ἘΠῚΟΡ5 Ρἰβοὶβ ΥΠ. 282 ἃ. 28 ἔ. 3800 ἀ. «. 
ἘΠΙοεα., ἔοβέσπη ἀρ Οοτὶ πιο. ΧΥ͂. 678 ". 
ΕἘΠΙΟΕΒ . ΘΟΙΌΠα ΟΧ πιγτίο, {πᾶ ἴῃ ργαρά σέο ἔοβέο ρομρᾶ 5016 ΠΣ 

ἀοἀποοραίαν ΧΥ. 678 ἃ. ". 

ἘΠοτι5. Πανι5 ΘΙ ΟΠ ας ΥΠΠῚἠ᾿. 331 ο. 
ΕἸ ρΡοποΥ. νἰπο τα τ ἀτι5 ργάθοορβ ταΐϊε 1. ΤῸ ἢ, 
ΕἸρίπῖοο, ΟἸπιοηῖβ ΒΟΥῸΥ οἔ χοῦ ΧἼΠΙ, 590 ἢ. 
ΕἸ για εἰθίας ῬΠγυρίας ΕΥ̓. 176 ἢ. 
Ἐπ ρθαΐξογία οαπέϊοα ἃ πα Πατοβ Πα ΠΙΟΤῸ 5. οομηροβίία ΧΙΥ͂, 691 Γ΄ 
Ἐμμέλεια . Βαϊεαεῖο ἐγάρίοα [. 20 ὁ. ΧΙΥ͂. 029 ἀ. 031] ε. 
Ἐπιρείοο!εβ. νἱοίου ΟἸγπιρίας.. βονοπι πιι!εἰξιἀϊηὶ ἀϊδέσναϊε ἃ 
πἰγυτ α 9. ἔπτο. ΔΙ τἴβάαο οὐοτίθιι5 Πποέαηι ἱ. ὃ ο.Ψ 

Ἐπιρορίαβ ραπὶα ΧΙΥ. 645 ἀ. 
Επα 5.. ἀπὶ5 ἐχ ἀποῖθι5. (αὶ οὐπὶ τὰ οοϊοπίαπι Ποβθαπι ἀεάπχο- 
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τυπξ, ΟΧ ἱπιο πιατὶ μοβέ Ιοπρτιπὶ ἔθπηριΒ ΒΆΪγιΒ οπιογρίε ΧΙ, 
4066 -ς. ἀ. 

Ἐπομγέοβ μ]οοπία ΧΙΊΥ. οαρ. 52. ΧΙΨ. 647 4. 
ἘΣΠΟΓΆΒΙ ΘΠ. Ρἰδοίοι! ὙΠ]. οαρ. 59. 
Βπογιἄθβ.. μ᾽ ασοηέδτντ μοη5 ΧΙΥ, 64 6. Π|. 110 ". 
ἘΠΟΓΥΡΗΐα 5 ρᾶηῖ5 {ΠῚ 110 Ρ. 
Ἐπάγμιοη ἃπιδέι5 ἃ ὅοπιπο ΧΙΠ, 564 ο. 4. 
Ἐπργέμοοα Υ΄.. οἀρ. 4. 
Ἐπποδοβοσά. ΧΙΥ, 636 "". 
ἘΠΕ] Ο8.. ΒΘΠατί σι σοηις ΧΙΥ͂, 649 α«. 
Ἐπείπιι5 ἀοτέγπἰα5. ΜΕΝ ῬΓδοπιΐα ἔοτέ ἃ τοσο Ῥουβάτηπι Π{. 48 ἃ. 

Ἐοοαπι (ἬἨοίην) Αβογαΐοαπι δαιλῖνῖε Ηερίοάυς ΧΙ. ὅ97. 4. 
Ἐράθοϊα ᾿ιΔοράδειποπίοτιι ΕΥ̓ὦ΄, 140 6 - 6. 
Ἐρδμεποπάδβ εἰ 1ὰ5 ἰπΠΠατο ἃ αΐθιι ἀϊἀϊοοτιε ΤΥ. 184. ἃ. ἔγαρας 

«ἀπιοάππι Χ, 419 ἃ. ἃ πιμίοτο ἀππονεγὶ 86 ἃ βοπέαπεϊα ραξϊξαν 
ΧΗ]. 90 ο. Αβορίομσι. ἀπὰς ΧΠ]. 60 4. 4πὸ ραοίο Πτέοιι 
ἄς δ΄4ἃ τϑρίομθ Θοπιροβιιοῦῖέ Ἰηΐο Βοοοίοβ εὐ Αἰμθηΐθηβο. ΧΙΥ, 
6050 1. 

ἘΣΡΑΠΟΟΉ᾿51η1|5.. Βα (αὐ οπβ σοηι5 ΧΙΝ, 630 ἃ. 
Τὰ ρουπδοίί ἀρὰ Πιοοἀδοπιοηῖϊοβ ΥἹ]. 271 Ὁ; οἱ: 
ρους Χ. 4066 6. 457 ἃ. 
Ἐρβοροβ Βοπιαάο5 ποιιῖπαν τ γὸῦ ρορὰ] ΠΙ. 99 ἀ. 
ἘΡΒΟΡΙΒ.. ΡΟΘΙΪ ροπὶβ ΧΙ. οἂρ. 30. 
ἘΡοπιοσὰ Δηϊπια Πα Ὑ1ΠΠ. 3.58 6. ἢ. 
ἘρΒόδας ἃ ϑαμπιϊοσιπι βοῦν 8 οοπάϊία Υ]. 907 ἃ. ". οταουϊαμπι 4α- 

ἕαμ ΟΠ του ῖθιι5 ΕρΠοδὲ ἀθ Ἰοοο 410 οχϑέγιιομήιν ορριάπιι ὙΠ. 
ἂρ. 02. Ερῇοβὶ ἐορ! αι οϑὲ γε ποτὶ Ἠδοίαογας ἀϊοαέιμι ΝΠ, 
7 ἃ. Ερ]νοβαιη ρτδοϑίἴο τοηοὲ ῬεΟ] πλοῖα ΡΒ] ΔἀΦΙρμι5. ΧΉΠΠ. 
593 ἃ. Πρ ιθβιβ οἱϊμν πηριιοπέϊβ οἰατα ἔπογα ΧΥ͂, 658 Ε΄ 689 ἃ. 
Ἐρλεβῖδο Πέοσας ΧΗ, ὅ48 ο. Ερδμοβῖὶ Ταχυτγίοβὶ., ργαθβογεέϊαι πὶ 
ψοβειηοπε5 ΧΙ  οαρ. 39. ἴῃ βογν θην τοάορογαμέ δίασποίαβ 
δα δΜίαοραπάταιπι ΝΠ. 9 ὁ. ἀρὰ Ερ!ιοβίος ἴῃ Νορέιμη! ἔοβέο 
ἸΌγΘΠ65 ψίητιπι Δα μπηἰδίχαπίοα Τἀστὶ γοσαραπέιν Χ. 49 ς 

Ἐρβγπεπίπμι Χν. 701 ε. 
Βρηγτα ἠνεμόεσσα {Π|. 89 Ν. 
Ἰϑρ ομαρι 65 Ῥγεπαρόγοιδ οἅποα. οοιηοάϊε ΤΥΚ 101 »ν. Ερ᾿οπατί ἄοα 

ὃ μικρὸς φαΐπαις ἀϊο! 8. ραὐτίπιοπίπιπι βαιπι ΡΠ ριγίνογας ΠΥ, 
16 6. πέτομίψαις ἴθ ΑἸοχίαϊς ἔα 115. 

Ἐριομγίοβ, μ]ασοπίαθ σοπι ΧΙ, θ45 "". ο. 
ἘρίοΙο5 δὲ Αὐέοο!οβ. γἱ4ς Απέοοϊοβ. ᾿ὸρ οἱ Πα ΡΈΏγγης ἈΉ], 591 ς. 
Ἐριογαίεβ. ΑἸ Ποπ 515 δ τόσοι Ρογβάσαμι ἰοχαί5 δ α]αξαγ τορὶ δ 

ἀομπὰ ἃ" 60 δοοῖριε Υἱ. 999 [0 
Ἐρίογαίοβ., Λοβοιίπὶβ ογαίοσὶβ βοποῦ,, ΟΥγοθίοι οορποπιϊπαίι8, 

γΙ. 949 4. 
Ἐρϊογθάϊαβ.. ἐπικρήδιος, Β ΠΑ ΙΟἢΪ5. ΘΘΠῚΒ αρυΐ Οτείοπεο ΧΙΥ, 

θ29 ε. 
ΑΥ̓ΠΕΝΑΕΙΒ. ΠΙ. 108 
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Ἐρίουτεῖ προφῆται ἀτόμων Ὗ'. 187 υ. ἀριιά δομιΐοο5. γοοαπέιν 
τῆς ἡδονῆς καὶ ἀχρασίας ἐπίκουροι χαὶ βοηϑοὶ ΝΗ. 278 ἢ. 
Ἐρίουτεὶ Ἀοπια εἰοοίὶ ΧΗ ὅ47 ἃ. ἴέθιην δίεββομα ἐ014, Ἐρίοι- 
τοῦβ αυϊάαπι εἰχαδιστὴς Υἱ]. 2908 ἀ. 

ἘρΡ᾽σασιβ Βιιπιαπίοτιπι 1 {ςογάσιιαλ τι 5. Τιοοπέῖο πιογοίτίοθ. πιβιϑ 
ἐβδὲ οοπουθῖπα ΝΠ. ὃ 88 ἃ. νΟ. ἀρὰ δὐθὰ (πη (οανίνίο ἃ} {0 
ΘΟμβοΥρίο) ποι ΠΡ έν ἀἰϊ5... ποο οἷβ οἴουιμέαν ῥυϊμιϊεῖας ΠΥ], 
179 4. οπιηΐβ "ομὲ ταΐξΐομοπι Εἰ ρΙσαγιιβ ὦ νοϊιρίαξειι τϑέμ τε 
ΘΙ 4116 ΘΟΥΡΟΤῚ5 οἵ βθηδαιπ το] ρίαέεμι ὙΠ]. οαρ. 11. ΧἼΠ. σαρ. 
67. Οοπξ, 1]. εἀἂρ. 9. ΠΙ. 108 ". 

Ερίουτο ἄπχ «ἃ νο]ιυρέαξϊα ταΐξοπθηι ρῥταεῖνιε Ασοδορβέγδειιβ 
ΠῚ. 101 ἢ. ὙΠ]. 278 6. ορβοοϊοβ ἴῃ ἀπέϊσομα ΧΙ, 547 ο. ἂν 
ρου ταύομθ Ῥτοθο Δ δ δ ροαδῖρρα Υἰΐ. 979. ς. ἢ. "αὐ δαπ- 
ἄδπι ἱπο] πανὶ Ατὐϊβέο ΟἸπ5. ὙΠ᾿ 981 ο. 4. Ρῥτγουύβιιβ αὐ δὰ 
ἀτγαμδῖιε ΠΙοηγβῖτιβ Ἠγδοϊοοία τ θεῖ βίοϊοοτιιηι οαδέγὶ5 ἐν 14, ἃ, 
ἘΣΡΙΟΟΣῚ αἰδοῖ ρα! αμα. 56. ῥτοβέοσι σοι απ. ἀρ Ἰϑαιμοχοηθαι οο- 
χΐουμῃ {{ΠΠ.. 102 ἃ. 

ριον οτοβ ρ]δοεπία ΧἼΙΝ, 64 ς. ἔ. 
τριἀεἰρῖάεβ. ΧΙ, 6038 . 
Ῥὐρ᾽σομίιγαν, οὐ ηππὶ πιπδίοιμε ΕΥ̓͂, 1 8 ο,. ἃ, 
ΕΡΊβομα5 Αἰπρτγαοϊοία. οἰν ταΐο Θισγ μι 5. ρταοᾶιοεϊ ἐπβέγιιπιθιεξ 

᾿πγοηἴοῦ 7. παάϊα ἀἰσ εἰ ῦβααο μ]οοῖρο Πάοβ ραϊδανῖς ΕἾ, 189 ἃ. 
Ἰάομι τῇ ἐναύλῳ χιϑαρίσει ἀϑὰ5. οβὲ ΧΙ, 007 . 

Τρ Ποπῖθα σατπ θη... νἱπἀομηιίαϊο Κ΄. 199 ἃ. 
Ἰὰρη! γ ου5 Διρ Προ Π απ. ΧΉ, ΘΟ ς. 
ἘΣ πιο} 159. Ρἰσότσιιι σοππ5 (πιοἀάσπι {Π|| 89 4. ΧΊΥ, 6050 ε. 
Ἐγιοπϊάο5. Ατέϊοαπι Πιιπιᾶ πο βαησαΐηο Ἰπδέγανε ΧἪῊ], 602 ο. 
ἙἘρτηϊοῖα . ΘραΪα 6 ἐπ ΡΠ 8165 ΓΧ, 387 ἢ 
Τρ ποπιῖὶα ΠῚ, 97 ἃ. 
Ἐρίρ μα πι5.. χποάπ5 ΄αϊάαπι αὐλήσεως ΧΙ. 618 ς. 
Ερὶρ Βαμα ἔγαίσιβ βιιϊ. 4} Απεραΐτο ᾿πίογέροξι, δἰ εργανὶ θοιιο- 

{γἰτι5 ῬΠ ΔΙ οσ οι ΧΤ, 5492 ο, 
ἘΡΙτοίας ἰγγέμηι ἀϊοιιηε ρτὸ ὁοηρλο ΧΙ. ὅ00 Ῥ. 
ἘΡΊΒΙΕΣ οἵππι ᾿ἰάοπι φαΐ να]σὸ ραταβιει Υ]. οὰρ. ὅθ. 
δ ρ᾽βέο!α, στίρμιβ Χ. οὰρ. 73. 
ΠΕ ριβέν τι Κ΄. 190 Ν. 908 «. 
Τριχορη γτία βαϊέαίϊο ἴ. 99}. 

Ἐρόρουβ. ΟΡ ΘΟπιθ505 ΡΟ ρ 05 ρἴβοοϑ ἃ αἰ] 5 ϑαιιο πγαοῖθιι5 ρυυἰξιι 
ΥΙ, 2859 ὃ". 

Τίψαια ρἰδοῖβ ΥΗ. οαρ. 69. 
Τα δ ν]ναγ ἔασι αα Εἰ ἴα πιο 5 Βα αν ἀοοίὶ ΧΉ, ὅ90 ς. οριιὰ 

(ἀτάϊαποβ αὶ Βα] πε, Ροβίογ οὐρα. μοῖ Π]νε5. ἰηδἰβεοπέρες 

ΔΗ οΥ ΤΟΥ 15. γ τὸ εἰ ΐας πιοάος σοβεϊοι!απέου ἈΝΤΙ, ὅ90 ἃ - τ 
Ῥγοΐϊα πα δίτιιβ.. ἴθ Ὧπ0 (πὶ ποδὶ ογαπες δουαμι Ἰλοπι ἃ 

οὐϊάογιιπε γοέοτο ΣΧ ΕΠ, 610 ε. 
Εταβίη!ο5. οἰσβαπο ΘΟ] οσᾶο τ΄, 9.1 5. ἃ. 
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ἘΧΤΑΒΙΧΟΠῚΒ ΘΧ Πἰπιΐο τποτὶ Ππαυϑέι ΠΙΟΧΕΠΙΠ5: ἷη ΠΟ ΠῚ οχβίας ερῖ- 
στάπαπα Χ. 430 ἀ. ε. 

ἜἜρβουλος οἶνος 1. 217 ο. 
Ἐτεριπέμες ΠῚ οαρ. 44. γιά ΟἸσοΥ, 
Ἰύγοβιβ. [ιοϑθνὶ ορρίάπιπι. ἀθὶ ρταθβύδ ἰδία σίπαπι {Π||1 11 Γ΄ 
Ἐτοίγια λευχάλφιτος [ν. 1600 «. ΜΝ. θὲ ἀεροβίξα οταξ ρεβοϊπία {18 

ἀιϊιοὶβ Ῥογβίοῖ. ἀπὰς ἀοἰπής ἴῃ ΟΔΠ|86 τπᾶπὰ5 ρογνοηϊέ ΧΙ, οἂρ.- 
ὅ2. ράγαπι Βα] αρτοαι ΒαΡε ἀάθαι Π. 46 ο. ἡ τῶν ᾿Ερετριχῶν 
αἵρεσις ἃ Μίιοπεάδμνο ρ᾿Π]ΟΒΟΡΙΟ ποπιθῃ δοσερὶε ΠῚ. ὃ 4. ἁλιεὺς 
᾿Ερετριχὸς ΥἹΙ. 284 ν. φάγρος ᾿Ερετρικὺς ὙΠ. 295 ς. 

Ἐτιάδπτι5. οαβέϊβ παέγὶε ἀα αὶ ρα θα. ΧΗΉΙ, ὅ68 6. ἢ, 
Ετίροι, ἤπνιιβ ΠΠ. 43 ἀ. ϊ 
᾿τισοπαᾶθ ἴῃ ΒΟΠοΟΓΘὶ ΘΟ] τγαξαν Οπο ΠΟΥ πὶ ξεβέιη Χ ΤΥ, 618 ς. 
Ἐσιργίας. δυσοὰπ τποηΐϊς Ὑ]. 931 ο. ΠεΙρ 5 οοηβοογαΐαμν ἃΡ 

ΑΙομάθομο. αἰτιριέυν ἃ ῬΠοσδθπβῖθας Υ]. 9392. 6, 933 ἃ, 

Εχτιεῖμλιβ ΡΙβοῖβ ὙΠ. 398 ς. 329 ἃ. ὙΠ|. 3855 Γ. 
Τὐτου ἴα ἃ “ ποβρίθηβίθιι5 σο] ργαπέυν ΧΙΠ, 56] 6. 

Εσαοα ᾿πβοοΐαπι. Εἰχ ὁσαοα πὲ οι Υ 5.) 6 Χ Ροιαθ ]1ο ποοΥ ἄλ]Ππι5 
ΨΠΙ. 352 1. 

Ἐσιοὰ ρ]απέα, τὸ εὔζωμον ἴἰ. 70 ἃ. Ι᾿΄. 130 ἃ. 
Ἐτυδιξῖο οαπὶ ἴῃ ταθοῖα ἀοΐοοϊββθξ, ἴπ δαάθμι Γατβι5 ἰηδέσιχαξα 

οϑέ οχ Α]οχαηάγια [Κ΄. 184}". 

Ενχίοῃ οαπάϊἊα οὐδέ ουπδέι5 ἀρὰ Απδογθοπέοπι ΧΙ, 408 ". 
Ἐγγοῖμα γοππβ. Υ146 Ετγχ. 
Ἐτγοίογοβ 9. ΠΠνοτέοσιιπι σθπτια ἀριιά Ταοοἀδοπιοηΐοα Υ]. 971 ἢ, 
Ἐτσγαιπειβ Ροτγραξοέϊοιβ. γ΄. 2311 6. 
Ἐτυβιομέμοη. Μγτμλάοη!5 Π]1π5.. Λοίμοη Δρρο!!αΐιβ οἷ» γογαοϊξα- 

ἔοι Χ, 410 "). 
Ἐτγβίοβέμοι,, (Οδογορὶβ 115) Ποῖατι νοηὶς ΓΧ, 399 ἁ. 
Ἐγγίμθα. [πῃ 0115. μια! Εγγέμοαμπι πανίρανιε Πογοιίοα Χ], 469 

ἃ. ἢ. 470 ε. 4. 
Ἐγγέμγας, Ἰοπῖδς ορρίάππι ΥἹ. 259 }. ὙΠ. 833 6. φεορεστάφυλοι 

ἜἘρυϑοαὶ Π|. 112 ν. Ἐχγεβγαθιμα νσπιαι 1. 39. ν. Εγγεμγαοὶ 
ΟΝ ᾿πέοσ οοοπαπάτϊμι πιογίομι πιὰ οἰ παέὶ Χ, 384 ἃ. 6. 

Ἐσγεγαοι πιάτο. ἴηἊς ἰπ ὑταθοίαιη. ἀο]αία οδὲ υὶζ8. ἃ Βάσοιο 
ΧΥ. 6075 ἃ. 

Ἐχγτμτῖηι5 μἰβοὶβ ὙΠ᾿ οὰρ. ὅ8. Υ1. 397 ο. 
Ετυχ. δι οι Πα Ἰηθπ5 οἵ ορριάπιαν: ἘΠΡῚ βέαξαπι ἔοι 15 δὲ {0 Ὑ16- 

ΠΟΙ σου α6. οαπη ἄδὰ ἴθ Αἰτίσω. ἀθοπηῦ. πἰσίτιο. τοάοιμχέ 
ΙΧ. 394 ἢ, οχίμαῖα τὶ οἸρπίξαν ᾿γομπὶς ΝΥ, 081 ἢ, 

Ετυχιπηδολι5 ἴῃ Ρ]ατομΐβ Οοηνίνίο Κ΄. 192 ἃ, 
Ἐβο Πάτα. ἀπίπηα] πιατίπιμν {{}. 80 6. 
Τυβολανοα ραπὶβ ΠῚ. 11 6. βιιὰν βδίμβ αριὰ  ποάϊοβ ΠΠ. 109 ο. 

ἘπΟΒαΤαΒ ρίδοῖς ὙΠ, 330 ἃ. [Χ. 408 ο. 
Ἐτοορυέαάαε,., ζατα! αὶ φαλοάαπι ΑἙομ 5 Υ]. 944. ο. 
Ετβαπίϊμη, γὰ8 μοίογίτιπι ρα Αουγρέϊοβ. ΧΙ. 470 ἀ. 

408 1 
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Εκυτία, Τυρρηνία. ἐκ Τυρρηνίας οἶνος ΧΥ͂. 702 Ρ". 
Εξτυδοα (Τυρσηνὴ) ρΡμίαϊα 1, 28 ἢ". εξ οπιπθ β'Ἔ ΠῚ ὙΔΒΌΓΙΠΙ Ἔχ 

δετ 1. 28 οα. 
Ἐλγαβοῖ, ΡΟρυ 5. ἀτέϊαπη οπιηΐπ πὶ δε οσιβ ΧΥ, 700 ο. δ εἐἰδίας 

οαπέσχη Ρυρ  Π]αΐα οοπίεπάππε ΠΥ, 14 ἃ. ἃὉ εἰβάεπι ᾿πάο5 α]α- 
ἀϊαΐοτίοβ δἀορίατιιπε Βοπιαπὶ ΠΥ, 153 ἢἉ, δοτυπι ἱπνοπία οοτπιᾶ 
εἴ τὰνας ΙΥ. 184 ἃ. ἃ} εἰβάθπι βέαξαγίαπι ρσπαπι ἀϊάϊσοτιπέ 
Ἐοπιαπὶ ΥΙ. 273 ἔς, οὑπὶ Ἐπέτιιβοῖβ ρασπιαὲ ἴδοι Ατροπαυία ὙΠ]. 
290 4. Εἰτυβοοτιπι οοθηδο βρ!οπάϊάας ΠΥ. 109 ἀ. εὖ οἴππθ σο- 
ΠῸ5 πιο! Ποῖ οὐ Ἰυχυτίας ΧΙ, οὰρ. 14. 

Επαροη Πμὰπιρβᾶσοπαβ. Ρ]αξοπῖβ ἀἸβοῖραϊι5.. ἐγταπηϊάθπι ραέτίας 
αἴεοίας ἐεπίαέψις ΝΠ, ὅ08 “΄ 

Επαροταβ σίθθιι5., [)οπιοέγιϊ Ῥο!ογοείας ρματαβιέαβ ΥἹἱ. 24 ἃ. 
Εὐανδρίαι, φυϊογιευἀϊηῖ5 οογίαπιοπ ἴπ Ῥαπαίμοπαθογιη οοἰ θυ τί- 

ἰαίε ἈΠ, δθ “. 
Ἐπιαπέθοβ. οορποπιθη Βαδοοιὶ ΧΙ, 46 ἃ. 
Ελπατάϊα πιοτοίσῖχ ΧἼΙΠ. ὅ83 ο. 
ἘΔΓΒΙΩ5.. ἰαγθηῖβ ἃ Οὐ γοα ἔγαβίτα ἀπιδέις ΧΙΥ͂. 619 ἃ. 6. 
Εχυβοσδαᾶ. Παγυπιπὶ Πα. Ἰαποαμπι ρορεγίββα ρου ροέιτ ραίτα Ῥο- 

[σνὸ ὙΠ. 296 ". 
ἘΏΡοδα., ποπῖοπ ἃ» Απέίοομο δῖ. ἱπιροβϊέυπι νἰσσίηὶ Ὁδαϊοίἀϊοδο, 

4πᾶπι ἴῃ πιδέσπιομῖππι ἀυχίε Χ, 439 ἔ, 
ΕἸΡθεα. Ῥαξίϊπα εχ ΕαΡορα ἰΥ. 18 6. ρίτα δὲ πιαϊὰα εχ Ἐθροοα 

ἘΣ : 
Ἐπθοΐοα πυχ [{. δ4 ". Ἐπβοΐουπι σίπαμι 1. 30 ἢ. Επθοξηβοβ 

5ἰἀουιεἶπ γοοαπὲ ἤοτοην 4υἱ ταϊαοὸ οπαμιδορίεγΒ ΧΥ͂, 681 4. 
ἘΠΡοοιΒβ ρατοάμβ. ῬΒΠΙρΡρὶ τορὶβ δοίαίς ΧΥ͂. 697 ἔ.-Οθ8 ΒΡ. 
ἘΆΡ] 5 ἀοπιασοριβ. ᾿ΠἸΧΌΓΙΟΒΙ5. τοὐϊζιβ. τοὶρυθ!οας ἀϊδδίρανῖε 

Γν.. 106 ἀ. ε. 
Ἐμπεῖεα. πιοτοίτίχ Αἐέϊοα ΧΠἼΠΠ. 88 6. 
Ἐπ 65. ἀσόθοπ Αἰμοπίοηδὶς ἈΠ]. 77 Β. ΒΙΡΙτο πο οαπι ἱπδέταχὶξ 

1. 3. ἃ. ἴῃ οἷ ποιηῖης 41 Ατοϊρραβ ΝΗ. 329 ς. 
Ἐπ  ἄο5. ιλτοσίπὶ ΠΠ 5. οοσποιιῖης «Σεῦτλον Υ]. 350 6. τἱάι- 

οὐ]6 ἀϊοξ5 Ιαυίοπι ἐπ Υ]. 2112. ". ο. 200 ε. 
Ἐλπιουφέθβ.. Ῥγορυίαηι ποπιθὴ ΟΟΥγήϊ ραταβιεὶ Υἱ. 941 ἃ. 
ΕἘπιἀδοπιοηΐοιιβ Ρ ἈΠ Οβορ ὰΒ Απαχάγομαβ Υ}. 950 ἢ, ΧΗ, δ48 ν. 
Ἐλπιάϊοι5.. Βουστα δέ πΐπιτϑ [. 19 ἢ. 
ΕἼΘΠΟΥ.. ρδΐον Ῥασγῆαβὶὶ ρἱοίοτὶ ΝΠ, 643 4. 
Ἐποτσείοβ βοοιπάι ἰΥ. 174 ἀ. Υἱάς Ῥεοϊεμπιδοι. 
Επτὰβ. σορποπιθ Βάροῦὶ Ὑ{Π. 3608 ". 
Επΐη5. (Πα! οἰ ἀδηκὶβ. οὐ ρτὶβ ἐλθίοοη ΧΙ, 38 “. 
Ἐπ! ες. Πυνίὰ5 Υ11. 300 ἃ. 
Εὐπιαοὴβ Ηομπιοτίουβ ΧΙ. 477 ο. 498 ξ΄ 
Ἐπαπιο 5 Πϊοπιοτίγ5 Χ. 433 ἅ. 
Εσπιοπο5 ΓΤχ Ῥογρηὶ, ΜΙ οίαλοτὶ ἐσ ἔγαϊσα ἼΟΡΟ5.. εχ οὐγίεξαίο 

Ρεγε Χ, 440 ς. ἀ. 

--- 
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Ευποποα τὸχ ἸΧ, 378 ἡ. 
ἘΞ πηθηἷ8 διταέοπίος ΧΥ, 689 ἃ. ᾿ 
«Ἐπ οσιτ5.. ΡΌΟΥ ἃν Ηστγομ!α οσοΐδθ. αιοπὶ 8111 Αγορΐδπι ποιιῖ- 

παπὸ Χ, 410 Γ. 
Επυποβέιβ. τὸχ ϑοίοστιιπι Ογρυὶ ΧΠΙ, 76 ε6. 
Ἐπππο 5 ̓ μαπηρβασοπιβ Υ11. 304 Ρ. 
Ἐλαππ μια. δὲ Ὑ Ἐβρουίι 9 δεηπίρηια Χ, 452 ο. 
Ἐλαπιβ. 6} βουυ δ ἴθ ΘΙΟΙΠα δποΐον Υ]ἱ. 2783 ἃ. 
ἙΠοιρἤαϊος αὖ Ατοδάιρθαβ ἀϊοϊέυν τόσα ΧΥ͂, 6082 ε. 
ἘΣΙΡ Ια πτὰβ Πποπθ ἢ ρτορτίαπι ΠΥ, 176 4. 
ἘΛΙΡ ΒΘ Πλτ5.. ἀτόμο Αἰμοηΐοπϑῖ Υ, 210 ἢ. 917}. 
ἘΛΡΠ ΘΒ οΡνίοβ 4υοδάιο ἀϊοίου 5 Ὧὸ τησἰοήϊοίί ᾿ποοσθοραὲ Υ΄, 

220 ἃ. 
Επρ]ιοτίοα ροδέα ἀρᾷ ρΡγγίαηϊηΠ ΟΟΘΠΌΠ5 ἱπιπιοογαία 56 σοϑδὶέ 

ΧΙ. 477 ε. 
ἘΠΡΉγδοις Οτία ἃ Ρ᾽αΐοπε δὐ Ῥογάϊοοαπι χΐββηθ. αὸ Ὁ 1Π0 

᾿πηροίτατ ες ργουϊποίαπι ῬΒΙΡΡΟ τοροβήάσδμῃ ΧΙ. 806 6. ἢ. ἀρυά 
Ῥογάϊοοδπι ἔαπὶ τοσηαρθαῦ 4πᾶπὶ 1} 6 ἰρ86 ΧΙ, ὅ08 6. τορπαηίςο 
ῬΆΏΠΙρΡΡΟ ἃ Ῥαγμηιοπίοπο ἱπέοσγξεσξι5 οϑὲ 1014, 

ἘΘΡμγάηον Ῥυγέμασοτίοιβ τὴν αὐλητικὴν οχοτουϊέ ΤΥ. 184 ε. 
ἘΔΡΒτΆΠοΥ Τ ασῖπβ.. πανΐαπι σου παίοσ ΧΕ 474 ο. 
ἘΠΡΠΤΟΞΥΠΟ. πιοτοίχσιχ Ατίοα ΧΠἼΠΠ. ὅ88 ο. 
Ἑατίρί4ε5, ὃ σοφὸς Εὐριπίδης Υἱ. 270 ο. ΒΙΡΠο πο απι ἐπβέτιιχίε 

Ι. 8 ἃ. ἀϊνίπο ερίγιει. αὐ Πδέιιβ ἐσαροοίίαα. βὰ85. δά { πε 1. 19 «. 
τὰ χεφάλαια εἰ Βογῖθεναξ ϑοοταίοβ. ἔγ, 134 6. βίο οἴμπιι οαϑοῖ, 
σίηπαι πἰηἰδίσα θα Χο, 424 6. ἴῃ ἴοαγο. ἰηβι]ὰ νογβαί οδέ 1. 
ΘΙ ἃ. ". τρθ] τυ ΟΒΟΤ' ἔπ ἴῃ ἐταροθά 5. τ δα δῖοι] 0 ΠΝ ἱξοπι 
ΧΠΙ. ὅδ7 6. 603 6. δορ!ιθοοϊοιη ἰστι θέ ον Βα γορέαπι Ἰαοηδπι, 
ΧΠΙ. 004 6. {ττὶἀοΐατ ἴρβὲ ἃ [μαϊάς ΧΉΠ, δ 82 ο. 4. 1π δίαςο- 
ἀοῃΐα ἀἰβοουρίδισ ἃ οφαπῖθι5. ἈΠ]. 95 ἀ. 6. 

Ελυτιριἀο5. φυϊάδφιη τὸ νἱποβιιβ ἐγαάδιιοιζαν. ἃ ΕἸ}Πρρο εε Αυαχαμ- 
ἀτιάς ΧΙ. 482 ς. ἀ, 

Επτιριάοβ. ἰδοίπια ἰπ ἐοββογάσται πιο Υ]. 247 ἃ. ". 
Ἑᾳτορα ἃ (οτίμέμι5 ἘΠ ες νοοδέιν ΧΥ, 678 ". ἰδυτορας ο558 (ὁ- 

τί με: ἰπ ροπῖρα ἀονοδβυπέυν ἘΠ οεΐοτστιπι ἔοϑέο ἀἄϊθ 1014. ἃ. 1"). 
Εστορα. ῬΆΠΙΡΡΙ Πα οχ ΟἸοοραίτα ἈΠΕ, 57 ε. 
Ἐλασγαϊιβ Ἰαυάαξαν Δ} [θυ οο 0]» ἔοτιπας σταύϊαυ ΧἼΉΠ. 564 ἢ. 
Ἐασυθῖα5. Ἐλιτυ βέμοι ἢ τι5.9. ἃν Πξοτου!ο ἱπέουοοέὰβ ΕΥ̓. 1 5 ἃ. 
Ἐασγοῖθα, παέτῖχ {{Π{γ5515 Χ]|. 400 ἃ. 
Ελτνο!άο5 ργαοδαρσίαίον ἴ, 19 ο.Ψ 
Ευγγάϊος ΤΡ΄΄ν 1 δ «. Ρο πῆι σοβδὶς οὐαὶ ΟἸγπιρίαἄο. πηδίτο 

ΑἸοχαπάνι ΧΙ, ὅ600 (. πιαΐον οἷα Ογημπάπο (δῖνος Ογπαπα) ΠΠν- 
τί. Υἱάς ὕγηπᾶ. 

Τα δοπ5. ἴθ οα]οιϊούτιπι ἀο πδορὶαπ νἱοίοτίαυιν φορέια. πίον 
ΡΥΤΌΘΟΒ Ῥεποίορας ἔ, 17 ἃ. 
ἘΔ ῖτι5. πιορνογαΐαν ἃ Δοϑονγίο ΧΥ͂, 607 -. 
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Ευτγπιοάοῃ δά Ατἰβέοξοϊοιμ. ἱπιρίοἰαεῖβ δοουιβαπάινπι Βα ου πᾶνε θε- 
πιορ μία ΧΥ͂, 696 ΡΝ. 

ΕγΥΡΎ 5. Επιγυβέμοι ΠΠ 5, οὐπὶ ἔγαίσο Ἐμπιτυ ἷο ἃ» Ἠφγουϊε οςοῖ- 
5.5 Υ, 158 ἃ. 

ἘΌΓυρυ 5. Ηδτοῦ! δα ΠΗ 5... οαἶπ5 οἶνος (οἱ ΧἬΙ. ὅ98 «ς. ἢ. 
Πυγυ ΡΒ. ἀριιά Ηοηποσιπι βαϊοϊατιβ ἴπ ρασπα τοριάα δαπὰ ΡΕΓ- 

Γαπάϊεισ Ε[, 41 ", 
Επτνβέμειι Ἠθγοι] 5. οδίατηϊσι5 ΧΙ, 603 ἀ. εἶτια Β]Π1ο5. οοοϊάϊε 

Ἠεγοι]ο5.. βρτούμμν 56 8} 15 οχἰβεϊπιδηβ πη ερηνίνιο ΕΥ̓. 157 ἴ. 
Ευχυβέμοὶ Πα Αἀπιοία ΧΥ, 672 ἃ. 

Ελπ γέϊοι οοπέδυστα νη ρμογάἀϊευν [. 10 ὁ. ΧΙΥ. 618 ἃ. 
Τατσγέιιβ 9 ραΐξον ἔοϊαο.. ἀχοτὶβ Ἠογοι!ς ΧἼΉ, δὅ060 ςο. Εὐτγάιβ σὰ 

ΠΠΙΟ ἃν» Ποτγοι!ο οοεῖδιι ΧΙ]. 401 ἢ. 
Ἐπιΐογρα. ἃ ποπημ 5 Ραμ θείαν πιαίου Τοιἰβέοο! 5 ΧΙ, 576 4. 
ἘπΕΗΐα5 οταίοσ, «ιοὰ ἴῃ δοξδυπαίΐοπς ῬΏγΥμαθ Βυροταζιιβ οββεῖ, 

Ο αύ]]1αἷ ροβέμας οαυδδῶι ἐσὲ ΧΉ, 590 ἀ. 
ἘλμΕΠ γ δηλ. ἀτοιοι ΑἸΠ θη ομεὶβ ροϑέ Αροϊοάοταμπι Υ΄. 217 ἃ, "Ὁ. 

218 "ν. 
Ἐπιαιγ ἄοινι5 οὲ ΟΠασπηῖο5 ἴπ Ῥ]αΐοπὶς Οοηνίνίο Υ. 187 4. Ἐχμῃγ- 

ἀσμνισι εὲ ἔγδίσοπι οἷπβ δ 1οπυβοάοτυμι ἱπάϊσης ἐταοίας Ρ]αΐο ἴῃ 
Ἐπεμγάφμο Ἀἰ. ὅ06 Ρ". 

ἘΛΕΠ γ πιι5. βαϊβαιηθηέξαγίαβ ΠῚ, 120 ἃ. 
ΕΓ παβ. Ποπιο ἀπρτιοπέα τϑάο! 5 δὲ οἱ οσδὴβ ἃρυ Απερμᾶμοπι 

ΨΙΗ. 542 ε, 
ἘΠ γ πτι5 ΘΟΉ τπ|55. ὉΠΠῚῚΒ ΟΧ Δ] οτὶβ βορέομι βαρίοπέθαβ ΕΧ, 8379 ε. 
Επχοηῖ5 ῬΠοοαθοτβὶβ. δίαββιΠαθ ἀχόταπὶ ἀπχὶξ Ρεέίαη.. τορῖβ ἢ- 

Ἰἴαπι. «παι ἀοἰπ Αὐἰβέοχοηαπι ποιιίπανὶς ἈΠ, οἂρ. 96. 
ἘΠιχ εοις Ῥγεβμαροτίου 1ν:.1 57): 
Ἐχογοϊἐαεῖο 11 τα} Ὀομτμ οοτμοτὶ οἄοτοπι οοποϊ! ας ΧΥ͂. 686 6. ἢ, 
Ἐχοοοοίι ρἰδοῖβ ὙΠ]. οαρ. ὅ. 4ποπὶ δἀομὶπ γοοαπέ πομπι! ὙΠῚ, 

292 ο. 

ν 

ἘλΡα.. εἷσοῦ, οὐ α.) δάϊπιο ἔθποτα., ΘΙ] ατϊοττιπι Ἰοοιπὶ οἸ 'πὶ ἔ6- 
πορηπε ΕΠ. 54 ἢ. 

ΕαΡα Αοσνρέαδοα ΠῚ. οἄρ. 1 - 3. Λεργρεῖϊδ Ἰοΐιβ ἠϊοοθαΐατ, Ναι- 
ογαξίεῖβ. πο! Ποία {Π|| 73 ἃ. παία οβδὲ αἰϊᾳῃαπάο ἴῃ Ἐρῖγο 

ν 
ἘΆΡοΥ. χαλχεὺς. γρίδεῖκ πιατίπις ὙΠ, 328. ἃ, 
“ἜΡΙΑ εἰ σίηπαι ἴ. 96 ἐς. 6. ἢ. 27 ἃ. ο. εἷιι5 τῖτος 1. 33 ἃ. 

Ἐπΐβ πα σο μἱοία ἴῃς ΑρΟ πὶ ἔθ ]ο Ν, 452 ". 
Ἑαπηΐα ἰὸχ βιιπιξιοτία Υ]. 274 ο. 
Ἐδτίπαο οἤϊικῖο, σοπιιβ δα ταεϊοηῖβ τἰ ἀ!ουϊας ΧΙΥ͂, 629 ἢ, 
Ἐαχ. [)6 ἔδοιθιιβ. Πα σοτηἷβ εξ ἐοίο ἔπι πυΐπτιιν σθηοτο ΧΥ, οἂρ. 7 -ΟἹ. 
ἘδΔΡΓΌΔΥ 5 Ἰπθπδὶβ παπάς ποιμίηδίαβ {Π|. 95. «. "Ὁ. 
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Ἐεὶ, Τύνουθις οἶπιβ δἰειις ἔῃ δηἰπιαπίθυς ΥἹΠ. 33 ἃ. 
Ἑοτγῖαθ ξοπιαμας, τὰ Ῥωμαῖα., Ῥατπα ὙΠ, 301 ἢ 
ΕἸοοά]ας ἴῃ οιιβέαέίοηθ ἀρροποραμέαν ἔξ. οαρ. 69. 
ΕἸοΙ. ἔγασέιβ. δὲ σι ἀσθον {ΠΠ| οαρ.0 - 19. Οοπῇ, (ατῖσαο, Εἰοιις 

Βδογα. ΙΟοῖ15 50 ἀϊοέιβ Δέμεηῖβ {{Π{ΡὌ 74. ἀ, Αεέϊοας. ἤσος. Ἔχροῦ- 
ἴατε νεύπιμν 10, (ἰ. ὁ. βυοορβαηΐα 1, 6, Ποοτιμι ᾿πἄοχ 1}5. Ε. 7 ὅ ἃ. 
Τιαοοπίοδς οὶ, φἈΙΡαΙθαθ, πἰσιπήἠϊηστίαο, 75 ἃ-ο. ἤσιιβ ατρο- 
τὶβ γαγία ρθηθσα ἔθ, ἃ, ΒΟ πιο ἤοΣ 10. 6. οὶ Ἐοπιδηδο, ατὰ- 
ται Δ]ὰ 6 ραββαγῖδο γοοδηξτ. ἃ]ἴας Οἰΐαο, Σἰνίαπαθ., ΟΠ] οἴ ἦϊ- 
οᾶε. Αἰτίσαπας 7 6. ἢ. Ποὶ λπαθὰθ, (αιϊμπεῖας, Οχα]Δο5. Ρὰ- 
τίας ΠῚ, οαρ. 9. οαρτίποι οαρ. 10. «αἰτὰ ἤοοτγπηι ροπθτα οἕ πο- 
χαΐηῶ 1014. οαρ. 11. [{Π. 78 ἃ. ρταδοοδοβ οὶ, ργοάτομιν [{|.77 ς. 
Ριΐογα ἴοι5 ἀσθοῦ.. ἰἕδι ἐσ ἴογα 101. ἃ. 6. 

ΕἸοο ἀπᾶάς πόθι σῦχον [ΠΠ]. 78 ἃ. ". ἤοὶ ἱηψοηΐου Βδοοξιις 
1θ14, 6. ἤοϊ. οχίμπιπι δἰ πιθηέπιαχ Ε{{. ὁὰρ. 1. σἰτοβ Ποοτυπι 
οαρ. 10. γοϑβῦ Ποούπμν δδῖὰ ἀ]ααμθι οαἰ απ ὈΊθ το βυια ἀοινε Δ}. 
411 ἐγιστάαπι οαρ. 17. Ποῖ πηευ ἴα ποχῖας οἂρ. Ε8. δ]1ὰ δα πβῖηι 
Ποοτιμι βροοΐδηξία οἂρ. 19. σνόσοπὶ σογταπριπέ οὶ {Π|| 80 ἀ. 
ἢοῖβ ἀοϊεοίαπέιτ ροϊγρὶ ὙΠ], 317 ο. 

Ῥτγονουθῖα ἀς ἤοῖπ. ΕἼΘΟΚ διημδπέ ἅγοβ. 564 βοσόσα πόϊαπε {ΠΠ| 
80 6. ἤσοβ σοπιοάοτο. 1. 6. ΠΔ0]16 πὶ υἰίαπι ἴῃ οὐἷο ἄσοσο ὙΠ]. 
934 ". 

ΕΤΟΕ 6. ΠΠΠ5 τοέας δἕ οαθιίηϊ 1, 98 ο. Ποΐς ἀτσοηέδιν οἕ ΔΓ πὶ 
ΥἹΙ. 229 ς. Ποδίυπι τ᾿ ἐαρην ἔρρι, ἐς Φ ορς 1 28 ο. μία, Οὐἱ- 
ἄϊαπι ἤοί]ς. Ὑ1|6 Ομ οὐ πιάπ5. ᾿δοοάἀαοιοηι ἐπ δας ον 
σον 5 αὐππέυσ ΠΟΙᾺ ΙΡ15 Ροου 5 ΧΙ. 458 ς. ἀ. λοιπαὶ τπιῖ- 

416 Αἰ Μαοοήοῃϊοα ἐθηιροτα ΠΌΒΟΪδ: ΠΟΙ. τπιδὶ ογαπε Ὑ}. 
2990 ς. οι α ρμοσῦϊα ἀρᾷ Ῥονβὰθ. ἱσπουιηΐοβα ΧΕ 4104 ἃ. 
ἢρα]α ροοῦϊα (ορέϊοα.. «αοτγυπι πιᾶσϑα οὐγαι ΔΥΟΠΙ ΔΕ 15. δ θαοέα 
ἐβὲ 1014.}». 46 ΕΠοά οἷς ΟΠ} 15. 1014. ο. ἈΠοδίοιπι Ποῖος ραῇοοῦ- 

τίπμιμν δὲ βθαγ δι! οὐοτβ Υ]1. 229 ο. ἃ, 

ΕΠῚῚ Αβοϊορίαάατιμῃ ΗΠ. 11 ο. ΥΠῚ, 3.5 δ ἃ. σταυητηδέϊοοτιπι ΕΠ 
γΠΠ. 359 ἀ. ἐκ γοτῖ. ἥοτος ἈΠῚ, ΘΟ ὁ. Πἰῖὰ5 τοίΐδο οἵ οὰ- 
χαΐηϊ. ΠοΙΠ]6 1. 95. ο. ΠΗ ἐγιεῖοὶ, μαηΐδ ΠΠ. 111 ἢ. σεμεδύλις 
δὸς υἱὸς. ἐγκρυφίας ΠΙ. 112}. «“Ἱήμητρος παῖς πλαχοῦς 
ἘΝ 137 ς, 

ἘΠῚ Χ ]ου]α.. 4ααπὶ ΠΟΙ ΠῚ ῬΙΔΟ ποῖ νοοαπὲ 1{. 62 ἢ. ἴῃ ρμ᾽αμιὶς 
ΘΟΤΟΠΟΓΙΪΣ πυχμηοτοίαν ἃ Νιοαμάγο ΧΥ. 684 Ρ., 

ΕἸβέυα, σὔριγξ, αἰΐα μογοχάλαμος, αἴϊα πολυχάλαμος.. αἰΐα χη- 
ρόδετος, δὐταμιαιο ἱηγεμπέογοβ ν΄. 184 ἃ. Οοηξ. 'ΓΙΡία, 

ἘΠΑΡΟΙ Πα ῬΗοοαΐοαμι ΥἹ. 907 Ρ". 
ΕΊΟτοΒ. οἰ ορταμέαῦ ἃ ΟΠ οΥθοπο ἰγασίοο ΧΙΠΠ. οὰρ. 88. Πογος 

ΘΟΥΟΠαΤΙ Χ, οἂρ. 27 544. εχ Νιιοαμπάτο ἰθ14. σαν. 31. (ἴοτοβ εἰ 
ἔγαοίαβ ΟἿ πΠ ΔῈ }]}}Ὲ5 τ βίγο ΘΟΠΒΙΘΥ οσἵπξ Πομαΐπ 65 ἀϊβραίας (16 ὰν- 

5. ΧΙ, οὐρ. 79. 
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ΕἸΟΤΟ8. “Βα! ἐδεϊοτΐβ σοπυβ ΧΙΨ, 629 6, ϑαιηΐοταπι ἤοτος «αἱ 
ἀϊοαπέιν ΧἼΊΙ. ὅ40 ἢ. 541 ἃ. 

ΕἸο5 ρυγρθγατγαπι [{ἰ. 89. ἃ. 
Ἐοοάι5. [πὶ ἔοοάοτιιπι φογ πο 5 ἀρ Ηοχποττπι πιϊηἰβέταπέ ρτᾶο- 

οοπο5 Χ. 490 ἀ. ε. 
Ἐσεπιΐπαο 6 Π στ οἵ ΟΠΙ 15 σὍΠΟΤῚΒ ΠΟΤΈ πὶ οαιιδβας Ἀ ΠΙ. οαρ. 10. 
ἘΟΠΠἸου πὶ. φούλλεχλον. γὶϊας σοηιβ. 1. 14 ἢ. 
Ἐοπέθϑ δοίθα!ξ, μΐπσιοβ. ἀμ]ο65. οὐ] ϊ. ηἰέτοσὶ ΠῚ, οαρ, 17. να- 

Τὴ ἔρηΐοβ. πΟέθ1 165. οαρ. 19. Οομΐ, Αια, 
ἘΟγμ απ ψμπι “1. 90 6. ᾿ 
Ἐοτεταάϊηθην ψϑίεσοβ πιαχὶ πηδπὶ οχίβεπηδσιιηξ οἰν ]απι γἰγέιειπι 
ΟΣ ΡΣ: 

Ἐοτγέιπμα. 1105. ΤΟΪΡῚ5 πιαρηΐδ.. Δ]Π105 Ρασυὶδ ἀοπεϊπαΐξ Ἀ." 237 ο. 
Ἐοτγέμηα γα ΙΆΡΠΠ15., τὸν οἴαχα στρέφει δαίμων ἑχάστῳ Ψ]. 

“02 ς, Τὔχη ἄγροιχος 9 οὔτε παιδείαν ὅλως εἰδυῖα γΠῚ 280 
6. ἢ. Τύχη τὰ ϑνητῶν πράγματα ΧΥ͂. 093 ἃ. 

Ἐαϊριἄδ ἀ4θὰ ἰἀπρουϊοὲ οοπδίγίηρὶέ οοπέγαἰέᾳας {{. 41 ". 
Ἐτίπρ δε ἀνίου!ας [Π. οαρ. 70. 
Ἐυ!νυΐπασν. πιο πιοτιΐία. 45. Ροτοιιδδὶ βαπέ Αρρυϊοταπι ἄποε8, 

Δοὴθᾷ ἐοΐα. ἄπ ἀοϊης οδέομάοθαμαιν ΝΠ, 538 ΡΒ. 
ἘΜΠ ρἰβοῖ ὙΠ]. οἂρ. 49. 
ἘΜΠ]Ομ 65 πτῖπα ππιηέιτ ἃ οἸποπ ἦα τ ϑϑδεϊηιοπίέα ΧΙ, 484 ἃ. 
Εαππτ5 ρογβοαηίξαν ρυ]οτίοσομι Υἱ. 298 ο. 
Ἐππηάήαητ νίητπι. (ϑουνδαγὸς οἶνος 1. 97 ἃ. 
Ευποὶ [{. ἀρ. ὅθ. ἴπ οὐβομπίοτγιη ΠΌαΠΊΟΤΟ τοϊοττιπέασ ΧΙΊΥ. 649 ἃ. 

ΤαηρῚὶ Ἰοεουὶ οὰρ. 7. ἔυπροόσαπι νἶγοβ οὰρ. ὅ9. ξαπρὶ ἴῃ ἰὰ- 
Ρἰάομι φοηνοτδὶ ΠΠ. 601 ἢ. 

α. 

Οονἐπίαπηπι ῬΌ]Πιπὶ Υ.. 200 ἃ ᾽ 
ἀδάο5. τὰ Γάδειρα, περ ΝΣ στήλας γΠ. 31 ς. ἃ 

Γαδείραϑεν ΠΙῚ 110 «: Μδἐμιρωγος τάριχος |.118 ἃ. ε. 
ὕδεβοῃ, Ἴλου χιατὶ ἰαποίιβ ἱπίον Ρτίοποιι δὲ ΜΠΠοίσπι. ἰΐοηι ἢ πι- 

σἰτι5 τὴ ἴδοῖπι ἰηΠ]Π 6 η5 Υ11. 311 α. ἃ. 6. 
Οδοβιη. Παβίαθ ρθη. Οἰἶι5. πιδίμὰ ἃ} Ηἰβραπὶβ δἀορίαταπε ο- 

πιδηΐ ΥἹ. 978 “. 
(δοιαϊῖᾳ ΤΠ νγὰθ.. παῖταο ππασηϊ(ιάϊηἶς μαθοὲ ἀβράτασος {{. 62 6. 
(ἰαἸαΐοιλς (εἶνε (ἀἸ] ἔθ. 6) ρεσπὰς ΧΙΥ͂, 657 «6. 
(ὐ]δίας. Ρ6}10 σαρίοβ αἰϊ5 ἱπεπιοϊαπε ΕΥ̓. 160. 6. Οαἰαξαταμι ἀποῖ- 

θὲ ἰηβιάϊα5 βέστιιθηβ Ζ6 85 βουϊέ 'ρβὸ ΠῚ, 8 6. (ἀαϊλέαγιιμι σοοπὰς: 

εἴ Ατσϊαμποβ (ἰδέα αἰ ἰπβίθνιβ.. πη νούδιιαι Ροραΐϊαην ΡῸΓ ἱπέο- 
στ. ΘΠ ταὶ ΘΡΌΪ 5 οχοϊρίοπβ ἰΥὐ. οαρ. 34. ἐν Γαλατείᾳ παὰ- 
Βοῖπισ ορίπηα ἰαοίποα 1{. 59 ἃ. 

(ἀαϊδέοα εἰριοῖπα, ιοπν δὶ οοποιυβῖπα. ἃ ῬΆΏΠΟΧοπο υἱεϊαΐα 1, 6 ἢ. 
7 ἃ. Ορμῇ. ΧἼΠΙ. 5908 ε. 
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δ] οπα. ΤΟ ἢ γὶβ οἱ Ηδβγομῖδο Πα ὙΠ. 301 4, 
ὐλ!επα. τπιοτοίτιχ Αἰέοα ΧΉΠΪ. ὅ87 ἢ. 
(ἀα]επαπι πιθάϊοιμι ἴῃ ἀεὶ ρ ΠΟΒΟΡΙβία πὶ ὨΠΠΠΟΤῸ ἔΐδθ6 Πησὶς ΑΕ]|6- 

ΒΒ ΆΘῈ5 1. 1 6. 
(ὕὍ]οῖ5 5. πιιβέθ 5. Ρἰ5015. οὐ ψδυῖδθ δἷἰτπ5 5ρθοῖοβ ὙΠ, οαἂρ. 43. 
(ἍΠ|. Ὑἱάς ΟεἸέας. εἐ (Οαϊαΐίαο, εἐ (οτάϊδέδο, 
(απ ΓΧ. οαρ. 1 54. ρΉ)} πᾶς 1665. ΣΊΥ, 657 6. ΡῈ. ρΆ}11- 

᾿Π85. ΔἸ Έ165 ΡΒ δ᾽ δ μῖβ ἀπ Υ 15 ΒῈΙ 5585 ΧὩ ΟΠ ΠΡ οδξιη οϑὲ ΚΘ ΠῈΒ 

Ριαπίαποταπι ΧΕΥ, 654 «6. 146 ρα! Ππηὲῶς ἢ. ὅ7 4. ρτονουθίαπι: 
Ἐδ5 τὰτίον Ἰἰδοΐθ ρ}]Ππᾶς ΓΧ. 387 ἃ. ". 

ΟἍ1υ5 σα! παροὺ ΕΧ, οαρ. 10 54. Ῥογβίοα ἂτὶβ γοοδίατ ΙΧ, 374 4. 
εοπῇ, ΧΙΥ. θὅδ ἃ. ουτ ἀλέχτωρ νοὶ ἀλεχτρυτὼν ποιιϊπείαν ΓΧ. 
974 4. ὀρϑροβόαν ποιιϊπανϊε ΑΙοχάτομαβ. ΠῚ. 98 ὁ. ΒΆΠοσισα 
Βαϊδοϊίαβ ΓΧ, ἂρ. 46. “1105 σφ Π]ηδσ605 ἴῃ πτθὲ δᾶ ΠΟ ἔοτο- 
Ῥαπέὲ ὐγθαγιίδθ. πὸ ΠΠΟστπὶ οαπέι ἴῃ ΒΟΠΠῸ ἐπ Ρατεπίιν ΧΙ. 
518 4. ρσΆ}Ππ8 ἀοτα ΠΟμΝΪπΙ5 οαρέι5 ΧΉ. 606 Ρ". 

ΟἍΠῈῸ5 ραΠἸπδοοὰδ, ᾿“λεχτρυὼν. οορποιμεη Λάδοϊ. Υἱ46 Αάδει. 
ααμπρστα, Ῥαρμ]αρσοπίαο ορρίαμι Π|, 82. ο. 
(δηγμοάοβ ΟΡ ἔογπιας ρῥταοβέδηξιασι ταρίπβ ἃ 415 ΧἼΠΙ, 5006 ο. ἅ. 

ἴη Ἐπ οοα ταρέμτν 556 8 ἴονε Ἄοοπέεπάιϊιης (Παϊοίάθηβος ΧἼΠ. 
601 ἢ. ποη ἃ" ἴοτε. βοά ὁ, δέϊποδ ταρέμῃ αἰΐ Πομθιμθηθ5 1014. 6. 

αστυμι 1ἰ. οαρ. 7ὅ. ΓΚ, 996' ο. 
(αδέτί5. μ᾽] ασεπέας ρθπαβ ἀρτ Οτδέθηβοβ ΧΙν. θ048 ἢ, 649 ᾳ. 

(ἰαξίσοάοτα,, τ] ΠΟΥ ̓ αρθΐ Απαδογοοπίομι Χ. 447 ἃ. 

(δί5. βγγόγυχη τερίηα. ΟΒοηἱ ἁυϊάα., δἀϊοίο γϑέμϊξ πο αι ρὲ- 
βοῖθιυβ ἄτερ Γάτιδος νεβοογοΐῖαν ΚΠ]. 840 ἀ. 

(ὐαυχαπι νἰηθη ἢ. 20 ἢ. 
(εἶα. δ΄ο ας. ορρίάππι ἔ. 4 ἃ. ΒΡ ργδοβίδῃμέος Ἰοπέοβ 1, 30 Ρ". 

Π. 67 ". , 
(οΠΠ|ῶ5 Αρτιροπεϊπιιβ.),. Ὑἱσ ποβρ ἐξα! 5. δὲ πιιη ἢ οἰ αβίπλιβ ἰ. 4 ἃ. 

Θεό ἰουιβ. Οὐ γτδοιβῖαβ. {τἱροάθην οχ διτο οἕ Υἱοξοτίαμπι Ὠ ο]- 
Ρἢμῖβ ἀϊοαντε Υ]. 231 ἢ. δά δὰμι Ἰναοούδομπιοηϊὶ πιϊξειιε Ἰορσαξιηι 

1Χ. 401 4. ῥτορε Ηϊρροπίυπι οοπβίσυκογαῦ ᾿θοιπὶ «αΐ Αχια! ἐμ οας 
ΘΟΥΠπ ποπιϊπαβαίιν ΧΙ, 542 ἃ. 

αομίο ομιδο (τῇ τῆς πόλεως Τύχη) τομιρίαμν ἀϊοαίιμν ἃν Αἀτῖα- 
πὸ ρ. ΥΠΙ|. 901 ἢ, 

(ὐδμεμίοι.. νοὶ (ἀθηέῃπι5. τὸχ ΠΙ γσίοσιιπι. υἷποὸ ἀοάϊξι δὲ βδουτα 
Χ. 440 ἃ. ἴῃ ἐσίυπρηο ἀποϊξιν ἃ [.. Αηϊοῖο ΧΙΥ͂, 61 ἃ. 

(άδπυ εἰθῖα ῥτορίμ5. ργονογρίυπι ΕΧ, 3.88 ". 
(ἀδομηοίγίαπη ρογοορίαμῃ ΠάΡθοτο ἀεθεῦ οοφιπι5 ΚΠ]. 991 Ρ". ς, 
(ἀοταμα.. τυ ϊοῦ ἀρ Ῥγυσηλθο8. 0 Τπποης ἢ σσιιθπὶ πιαίδέα ΓΧ, 

0.) δ 
(ἰεγδηίτλη.. ἔθ 6 Υ 9 ἀπὲ ΔΙ 14πὰ ἐὰ 6 Ὑ 15 βρθοῖεβ ΠΠ. ΟἹ ἢ, 602 ἃ. 

αοικοιπηων, 5. ἀβενδεπκλῃ Οἰῖγα 4υᾶς ἴῃ ΔΥΡΟΤο πιδειγιϊέ, ἀγαρρα 
50 ( 

(ετρίηα οἰΐπη, ἀςίη (ἰόν α, Ὑ τοί ορρίδαπι ΥἹ. 950 Ρ. ς. 
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(ετρίπι, ροβέοτὶ Ὑ τοίαπογιπι 4005 Ἴειισοῦ ἱπ ΟΥρΥαπι ΘΟἴομος 
ἀπχοτοῦ ΥἹ, 255 ἴ. - 256 ". 

(ἰοὐρίέμα, γιὰ. (οΥρῖπᾶ. 
ΟοΥασίεμο5 ἀἰοοθαπέιν ΡΠ 6 οἷ ΜΙοβίοσι ΧἼΠ. 594 ἃ. Ρ, 

Οἰταίας . ἀἢπ5 οχ ΑΙοχαηδσεὶ δά! δέουιθι5 ΓΙ. Ὁ δῦ ο. ἃ, ἰξαϊας 
ΠΡτῚ ἃ ΟἸδάτομο οὐ τ εθ14. 

(ἀογηιδηοταπι νυἱείαβ ἰὐ, 159 ὁ. 
ἀεγγοι: οἱ ρίβοὶβ ΔΡροΟ ΙΕ ᾿πηπη8 Π 15 Π10}15.. Πισὶ5 ἘΡΗΐρρὶ φοπηϊοῖ 

ΨΠ. εαρ. 38. 
(ἀείαγιπι Ιοραί! 46 ρᾶος οὐμὴ οἰματα ΧΙΥ͂. 627 6. 
Οἰοεμ 5. 1. 4. ρΡουσιηι οαρ᾿ζαξαπν ἀπέ αὔθ σοράταπι σθητ5 ΓΧ, 

97. ἐ. --3790. '» 
(ἰδαβίονπιμι.. ΡΟοΙ  πιπὶ οσιβέαξοταπι ΧΙ. 481 ο. 
Αἴηρτοβ, γε] ΟἸηρταβ, Αἀονεῦίε χιόνα δὰ «ρυᾷ Ῥμοθηΐοοβ Γν. 174. 

εἰλῖας σοπὰβ ἰΥ. 17 ἃ. πιοάτι5. φαϊάαπι αὐλήσεως ΧΙΥ. 618 ο. 
ΑἸαὐἀϊαέοτηπι μπρηῶ5. ἰηέοῦ οοοπαηάππι γ6] ροϑὲ οοοπαπὶ βρθοίαπέ 

Ἀοπιαπὶ [ἡ΄. 153 ἢ. 154 ἃ. ρ]αβίαέοτοβ. ἀρὰ (ἀα}105 Κ΄, 154 
ἃ - οἱ δἰ πτα]ατίαπι οογἐϑιί αι ἱπγϑπέοτγοβ δα μεθ η 565 ΕΥ̓, οαρ. 41. 

ΑἸαἤίοξιβ. Πο5 οοτοπατίυβ. ξἕάριον ἀρὰ ῬΒοοργαβέααι ΧΥ͂, 
680 ε. φάσγανον ἀρυὰ Νίοαπάτυπι ΝΥ, 685 ο. 

ΑἸαάϊυ5 ρμιβοῖβ. χιρμΐαβ. ΚΠ]. οαρ. 90. 
ΟἸαμΐβ. ρῥἰβοῖς Κ΄. 130 ο. ἴῃ ἴβίσο "παρίϊαξ, π᾿ εἰ Ὸ βαδν ββί μι 

γΠ. 311 ἢ. ἴπ βαϊβαπιοπέῖς ποιμιϊπαίας Υ1]. 322 ἀ, 
ΟἸαπ5. οοπο 6 σοηῖβ ΠῚ. 9] ἃ. 85 4. 87 Γ 
ΑἸδποα. Οτευπέϊα, ἢΠα.. ἰαβοπῖβ υχὸρ ΧἼΠΙ, ὅδ0 ς, ο" δᾶπι ρογάϊία 

οδέ [βοηὶδ ἀουητι5 560 ἃ. 
ΟἸαιοα., οἰ ερτῖβ οἰ ματι βέσία ΠΥ, 170 ἃ. 
ΟἸαποῖοι. ανὶβ ἀαυαίύοα ΓΧ. 395 ς. ἡ, 

ΟἸαποῖρριι9, Ηγρονία!5 ογαίοτὶ5 ἤ]1π5. ἃ ραίτο ἄοπιο οἰδοίι5 ἈἼΠΙ. 

90 ο. 
ΟἸαποίβοιι. ρἰβοῖβ ΥἹ]. οδϑῦ ἢν ἴῃ Ἠδ]]οβροπέο ποπ στοροτίειν 1}. 

02 ς. ἀ. ρᾶτε ορέϊππα οαρὰς ὙΠ. 279 ". ο. 
ΟἸαιοοπ. τοὶ (Ἰαιοο, αὐδέομιιιι5., {Υταπηϊάοθιῃ ἴῃ Ῥίταθοο οχοῦ- 

οὐἱε 1|. 44 ἃ. 
ΑἸαποοπὶβ ΠΠπ5. ΜΙ οαρον τἰἀθέυν ἃ ῬΙΐοπς οομπιῖοο ΠΠ. Θ8 ο. 

ΟἸαποῦπ.. ἄδτ πιατίην. Ὁ᾽ Ἧ οαρ. 47. ἱπιπιογε! δεῖς ποῦρα (Ἰαποὶ 

1". οαρ. 45. ΧΥ͂. 679 «. Απεβεάοπίιβ ἄθὰβ ΧΥ͂, 079 ἃ. ΟἸαυ- 

απ {πδογοῆΐος (στοίοηβοβ ἴῃ Αραδ πὶ γβστυ βιπὶ ΧΙἧ]. 522 ἢ. 
ΟἸαπους ρἰδοῖβ ΠῚ. Τ07 ς. ὙΠ]. οαρ. 45. βἸαθοῖ σαραε ἐν14. οἂρ. 40. 
Οοα 5 οἸαποὶ ὙΠῚ. 84 ο. αἰαποαπι τοοῖς ράγαωτο ΠῸ. ΟΟΪΥῚΒ 
ἄἀαξαμι εβὲ 11. 68 ἃ. 

ΟἸαποῖ5 ΟἸεῖας., οδοϊαίου ἡ. 210 ». 
ΑἸοτίας. οὐρα ϊέα5.. ταπῖοα ἀπᾶπι Ροβίτοπιδμι Θχυηδ ΠΟΠΝἑΟΒ ΧΙ. 

507 ἀ. 
6Ἰυς αν ΥἹ. 950 ς. 
ΟἸοοτα πιογοίτῖχ., ὙΠ Πα] βϑ 415. ἢ]Πὰ., Ἠάγρα]: οοποιι πα, οἕ ἃ" 60 
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τορῖπδο Ιοοο παρα ΧΠΙ. ὅ86 Ρ. ο. δ9 ἅ. εἷπ5 ἀϊοξαπι ἄς 
Ῥαοτῖβ ἔοσπιοβδὶβ ΧΗΙ, 600 4. οοἰοσυίαπι εὐπὶ ΒΈΠροπς ΧΗ. 
84 ἃ. αἸγοοταθ ἀπιδέου Μίοπαπάεν ρμροοεία ΧΙ, ὃ 8 ο. δ94 ἀ, 

ΟἸγοογίαπι. πιογείσίοα!α Ατέοα ΧΗ. ὅ82 ἀ. 6. 
ΑἸ γοῖπαβ, ρ]αοεπέαθ σθηιβ ΧΙΥ, 64 ἀ. 
ΑἸγογϑίάς, ραεοπία. ἔγαοέιβ ἴσο 5} 5 ΠῚ, 76 ἢ, 
ΑἸγχῖβ.,, νἱπιαὶ ἀδοθοίιμῃ 1. 31 6. 
ἀρηλελιδθτόν: πιοτοίσίχ Ατέίοα ΧΙ, 567 ἢ, συΐοβα ΙΧ. 984 ο. 

δίπορᾶς ἢΠπὰ ΧΗ δδ8 "ν. ἄς οαάδθῃιν οἵ 46 σθβρόπβο 4ποά ἃ 
Μίαπϊα δοοορῖε ΧΗ, ὅ78 6. εἰιβ ἔεβέϊνε ἀϊοία εχ δίδομοπο 
ΧΗ. οἂρ. 43 5ε4ᾳ. ἴῃ εἶ. ποηηι}}]ὰ ἴῃ ΙΡ απ Θομΐ οτμπι. 
41 εᾶπι ρογάϊίε παν ΧΙ], 79 ες. ὅϑθ04. ὅ83 ἴ. ἀπαίμδε- 
Ὠὰ6 ἀϊοία εὖ τεβροηδᾶ εχ ἔπ δα ΧΙ, οἀρ. 47. εχ 
Ατιβέοάθμιο οἂρ. 48. ἀθ οδάοπι ΧἼΠ].: 88 ἃ. 

Οἰπαπασπίππι., πιοτοίγίοι!α, παι μαοπαθ εχ ἢϊία πορέϊ ΧΗ͂Ι. 
581 α. 583 6. ΠΙΠΙΟΪα οε ἤπια ὐπαΐμαοπας ἀϊοίεξας ΧἼΊΏΙ. ὅ 81 ο. 
ὅ82 ἃ. ὅ8 ἃ. ξαοοίς ἀϊοία (παίμαοι ΧΉΪΠ, οαρ. 44. τιο- 
τηοταίιν Χ. 371 Γ. 

πεβίρρυβ Αὐμθμϊθηβῖὶβ ἀρὰ δοιίμοη ΤΉτασοπι ἴῃ οοπγίγίο [Υ͂. 
151 ς. 

(πεδίρραβ ροοία δὲ σμαρβοάιιβ ΧΙ, 638 4. ὁ 
(ὑὐπομιο. ποιηθη πιργοίσι οἷ 1. 245 ἃ. 
Απορίρριμη., Παχτσιοβιιπι Ομ πο πὶ) ΘΡΠΟΥ Θρατέδηϊ γψοίαοσιηξ, 

οαπὶ ἰπυθηῖθ5 ΘΟ γγβασὶ Κ, 108 ἃ. 

οί ρίβοῖβ, χωβιὸς ὙΠ, οἀρ. 8.9... απ 1η ἀπ ρυϊίαξα πο- 
τη Πι4ϊ6 Ατομίρριι5 ὙΠ. 3529. ο. φοθηβ ἀρ Ῥιο]οππδθιιπι 
Ἰατ δεἰβδίπιϊβ οὰτ' ἀΡδεμποτῖ Αὐομορῃοη ραταβιία5 Υ]. 244} - 4. 
ΒΟ] 0105 ΠΙ|. 100 ἢ. ὙΠ. 28 ἃ. 2983 4. 

ΟοΡίι5.. ραγαβίε ποπῖοπ ἰΥ. 134 4. (οπῇ, (ορίοπ. 
(ὐομρυαβ., νἰγ!ς. ποιοῖ ρα 1)6]105 Κ΄. 172 ἔ. 
(οτρίας Ἰοοπέϊπ5 ΧΗ, 48 6. ἰπροπίοβ. αἰ ἰτὰ5 5101 ρατγανὲ 

1]. 113 6. αὐγϑᾶπι δι ἱπιασίπομι ἔ}ε] 015. ἀφάϊοανε: ἀυγοιΒ 
Ἰάἀοῖτοο ἃ Ῥ]αίοπο ἈΡΡΟΙΠΙΒίιια.». 4πθπὶ 116 νἱοϊβδίαν πόνῖπὶ ἀτ- 
ΘὨΠοο πη ποπιϊπανὶς ΧΙ. ὅ0 ἀ. 6. ἐγαδιιοϊξυσ ἃ» Απεϊβέμοπθ 
ἴῃ Ατσοβοῖαο ἀΐαϊοσο Υ. 290 ἀ. οΡ τοιιρογαμπέϊαπι υἱέαπι ρτΌΤο- 
δανι ἱπέερτα πιοηΐο δα ἀπημι ἴοΓο οοἰιιασοσπαμι ΧἼἪ, 48 ο. ἃ, 
Γοργεῖα ῥήματα ΧΙ. ὅθ04 ἃ. 

αοτροι, δηΐπια! «ιααάτιρος ἰργᾶθ. 5010 αὐδροοίι ποοδὴβ Βο- 
πιΐηο5 ΥὙ, οἂρ. θ4. ρε6|Π|5 οἷ ομπιας ἴῃ Πογοῦ 5 ἔθ ρ]0 ἃ 
ϑΎΠα βύβροπβα Υ΄. 291 ἢ, 

ΑὐΥροβ.. γι σῖμῖι οἰδίο ΑΙοχαπάτι ΧΠἼΠ. ὅ98 ", 
(τέγη, (τοίαθ ορριάσππι ἰ!. 48 4. 
(οϑρ!οαπίομ., ρμ]αοοπέαθ ποθ ΧΙΥ͂. 647 ἃ. 
Οὔγάοῖοβ ρτᾶθ οδοίοτῖ5 Ποπιϊηῖθὰβ. ΒΗ ρρΙάο5.. Τμοοίτορ 465. ἃ]. 
ἈΠΟ Ὁ 0 ΘΕ 77: 
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αταουϊαβ ἱπ οἷνο Π. Θὅ 6. φιοπιοάο οἀρίαπέυτ ὐνοσν, Ραξϊπα 
οἷοο τορὶεία ἔχ. 393 ". 

αταθοα πᾺ}1ὰ νοχ ἴῃ ἰοία ἀοβίηϊε ργαθέου μέλι. δϑίοσαθ "απὸ Ρε- 
τοστίπας Π{. Θ6 {. 

Οταοοὶ ἰπ πιθηβα ρογραγοὶ [ΡΝ 130 6. δογμη υἱοέσπι ἑθπποιι σὶ- 
ἄἀεπὲ Ῥοιβας γ΄. οἂρ. 33. ἄθογιιπν οπιηΐιμι Βαρ ΘΕ 55. πλτιπι 
ἈροΠίπομι τπάἀ!οαπέ. βοιηϊθοσταπι ΟΥρἤδῖπι . ἀαΐρρ6 πιιβίοαθ 
ρου εἰββίπιοβ ΧΙΥ͂, 692. ο. ταθοοτγαπι εἴ υἱοέα οέ νοβεϊειι βιμ- 
τυοκίβϑΐ ΤΉΘΒΒαΙ ΧΙΥ, 603 ἃ. ἀτδθοογιπι βόπογὰ ἐγία. Π)0- 
Τ65. Αθ0165. ἴθη685. ἱποθη 5 πο θά Βαιι6 ἀϊνοτοὶ ΧΙΥ, 6024 ες. 

ἅταθοὶ [{α]ΐδον ἱποο]οηέος Εἰγυβοοσπι ΠΟΠηλ }α ἱπδεϊξαξα 
ἀὐἀορίατιπέ. ἃ δίοπθαρι5. δὲ δαμηη 5 δἀοοίὶ ΧΙ, 518 ". 

Οταοβίοηϊα, Μαοοάοπίαο τορίο ΠῚ. 77 ὁ. 
αταπιπιαΐοα ἀρὰ ἥὄγστοβ ΡαθΠοα οοοηδοιία Υ, 210 ἢ. ΧΙ]. 527 6. 
Αταμιπαίλοῖ. [πὰ δὺ5. ορίσταπηα Υ, 999. ἃ. σταιηπιαίιοῖβ Ὠ181] 

ΒΓΆΪΕ8. Θχοορεϊβ πηράϊοῖὶ ΧΥ͂, 000 ἃ. σ“ταιμδίϊοοσαπαι ΠΠΐ 
ΥΠΙ. 359 ἀ. 

Οταξῖας οὐ ἤοτας ΠΠ. 36 4. ταδΐξιῖς 4] οοέα ριθ]α ΧΥ͂, 670 ε. δ. 
ατοσατγίτπα ραπὶβ ΠῚ. 110 ε. 
Οπρλὶ φοτιπῆαπθ γάτα σοηοταὰ Χ. οαρ. 69 - 78. σοο ]6α, στίρῃις 

Π. 63. ". αἰΐὰ5 Χ. Δδῦ 6. Ῥυοοίπαπι φοπομυίαπι Χ. 457 ΡΝ. 
βΒοιηι Χ. 449 ἀ. 6. ροάοχ ἰδ14. ς. Ἰοπῃποιμποη 40 ἃ. Ρὰρ- 
Ρὰ5 οατά τ! 450 ἃ. ". νὰβ οἂϊ βογέοβ ᾿πιϊοσέισ 1014. ". στὶρῖ 
ΟΡ5ουσίοτο5 ἃρπά Απερμάποιν ἐν 14. ὁ -- α. εριβίοϊα Χ, 450 ε. 
451 "- φυϊά βιε ομνηΐπθν τοσπὰ ψα!ϊδδιπθι Χ, 451 ΒΡ. 6. 
ἀπ ῦτα 451 ἢ, ποχ οὐ ἀἴοβ 1014, οασυτθιία Χ. 452 ". ς. οὰ- 
ποτ. δέ γϑρουε]ο ἰν14. ο. ἃ. στίρίμις λογιχὸς Χ. 458 "». 6. 
γατγίογιμι στ ρποτσιμι οορία Ν. οἀρ. 88. 

(ὐτιρθῖμη. ἴθ οοοπὰ Ρῥτγοροβίξιμι αἰ ΒΟΊν το ἼΟΝ ΡοΟΒδοῖ.. ἷξ 
Ροουθαμν Ἔρίθοτο ἑθποθαίιν Ν. 448 6. πῦρ μοουλαπι τπγία 
πιϊχέαια Χ. 407 ἃ. 458 ἔ. 459 ἃ. ". 

(ὐτοβββ.. ὄλυνθϑος. ᾿ἰοὰβ πηπιαίαγα ΗΠ. 70 6. 77 ἢ. στοββὰβ οἂ- 

Ρτιῆοὶ ΕΠ. 76 «. 
Οτυηΐοπ Ατοοραρίξα, ραγαβίέαβ ῬΈσγ πα Χ ΕΠ, 591 ἃ. ΥἹ. 944 ἢ. 
24 ἃ. 

ατσν!5 γρἱδοῖς ἰάοπι αἴαα ΘΟΠΡΟΥ 5 ΔΠΡΆΝΠ8 6 5 πν} 18. ὙΠ᾿. 288. ο. 
γΠΙ. 3586 ἃ. 

ατγιπᾶοα. πιοτοίσιχ Αἰοα ἈΠῚ. ὃ 88 6. 
τύποις Αρο!ο Κ΄. 149 ἀ. 
ατγραβ. οοσποιιθη Απέϊοοιὶ ἰΥ. 153. ν. ΧῊ, 40 ἃ. 
αὐτὰ. ρδοοπίας σοπι5 ΧΙΥ, 64 “. 
ταξίαία ρ]ποοπία ΧΙΥ, 047 ο. 
γαῖα ν6ὶ συ αθ μροοα] σοπὰβ ΧΙ. 407 ο. 
Ογκοβ. ᾿υγάϊαο τοχ. ῥυίηναβ λοἸρἢϊ5 ἀϊοανὶε ἀῦτοα οέ ἀτροπέρα 

ἀοπατία ΥΙ. 931 6. ἵν σοποιθίπας ἀοξαποίαθ ἐπηναϊ αι. δὰ αἰεὶς 
ἐιάϊης οτοχὶξ. υὐ τοία ᾿υγάϊα σοηβρίοὶ ροβϑοῖ ΧΉΠ 579 ἃς ". 
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νΠρρυθς ΠΡΟγαεῖς ϑ γταοιιβὶβ ρατέοπι ΡΟ πῖδ6 ΑΕΗ ἰηξοΥ- 
γογεϊέ: οοπάοιηπδέιιβ ἃν ἜΡ μου ἱποάϊα υἱέαπι πὲς ΥἹ]. 934 ς, 

ὐγιμηπορδοάϊδο. εβέιπι ᾿ιαοοάδειποπίοτιμιη ΧΥ͂. 678 ". 
αγιππορδοάϊοα, πα! λεϊομΐβ ᾿γυίοας βρθοῖο ΧΙΥ, 6390 4. 6315. ο. 
γμδεοοποπιὶ δοσᾳπο οἴϊοῖιπι ΥἹ. 24 ἃ -ο. 

Η. 

Ἠαάτίαπιις. 146 Αἀτνίδπιι. 
Ηδειποπία., ρτίβουμι Τ μοββα!αθ ποιῖοη ΧΙΥ͂. 639 6. 
Ἠδογοϑίρρυβ Θραγείαία. ποπὶοὸ ᾿πιρτοθιβ δὲ οΔἘ ἀπι5. ἀσβθηΐδίου 
ΕΓΖ ἜΤ Ὴ: 

Ἠάρποοπ, ἰοοιιβ ἱπίαπιΐ5. ϑαγάιθι5 ᾿γάϊας ΧΙ. δ1 ὅ 
Ἠαϊοὰ νοὶ Ηαϊα, τὰ “λεια. ἃ ἈΠοάϊ5. οοἸ ται ΧΠΙ, 561 ὁ. 
ἨλΙΙοατπάβϑιβ. Υίπυμι ἀπὸ ““λικαρνασσοῦ 1. 32 ε. 
Ἡδλ]οὰ εκέθῃ ΧΙΠ. 94 ἃ. 
Ἠαμπιαάτγαβ., ΟΧΑΙΐ ΒΟΓΟΙ δὲ ἸΧΟΥ9 πιαΐοῦ Παιηδάγγαδιυπι ὨγπιρΠα- 

ταμι ΠῚ. 78 Ρ. 
Ἠαππαπο! ες. ΧΙΥ͂, Θὅ0 ο. ἀ. 
Ἠατγπιοάϊη5. εὐ Ασϊβέοσιίοη ἐγταπηϊοϊαθ πιιιέιο ὩπΟΤῸ ΘΟΠ ΙΠοέΐ 

ΧΠΙ. 002 ἃ. οοποιυ!ίπα ΗἨδτγμιοά!ὶ ἢ οαθηα του πιθπέϊβ οὐ οἰαέα Ὁ 
Ηἰρρία ΧΠΙ. δ90 ἔ. 

Ἡδτγιποάϊα5. 500114 ΧΙ. 503 6. ΧΥ. 092 ἢ. 69 ἃ. ". 
Ἠατιποηΐα ροίαπι πιἰπἰδέτας αἰ Χ, 490 ο. 
Ἡδστιποπία.. ἐἰθ᾽οἶπα τορῖβ ῬΠοοπίοαμι., απξαστε οαπὶ (δάπιο, τορὶϑς 

εἰυβάθπι οοασιοὸ ΧΙ, Θὅ8 ἢ. Ἡλτμπιοηΐας δὲ (αὶ πιοπυποι- 
ἔσμι ΒΕραΪ σὰς ἰῃ ΠΙγτίοο ΧΙ. 4602 ". οοπιῖος ἀϊοξιπν ἴῃ ργάνιιην 
εἰθιοἴπθηι, οὐχ ἁρμονίαν αὐλεῖ, ἀλλὰ τὸν Κάδμον 1. 351 Ε, 

Ηατιποπίαβ γε] πιοϊοαϊας {γ65., ΡΙηγγρία, Ἰλοτία, Τγάϊα ΧΙΝ. θ838 . 
6037 ἀ. 411 αὐ ἐστία ροποτα (ἀγαθοογιπι. 510 ἐγοβ Παυθηΐδ5 βίας 
ἐαππέ. [οτγίαπι. Αδο]οαμι εἰ Ιοηΐοαπ ΧΙΊΥ. οὰρ. 19 -91. 

Ἡατγιποηίοαμπι ἀγίθμι ρσαΐπιυ5 ἀοοιϊέ δεγαέοηΐοι ὙΠῚ, 3582 ἃ. 
Ἠδαγραρίοη., Ιοοι5. ρτορο (Βαϊοίάοηι Ἐπθοθαθ., αὶ τὰρέαμι ρου ϊ- 

Βεπέ ἀαδηγιποίει. ΧἼΙΠ. Θ01 ἢ. 
Ἠλτραὶιβ δίαοοάο, ΑἸΙεχαπάτιμι ἀορθου]αξι5.. ἱπροπέθμι Ρδοιπΐαδ 

Βυπηπχαπι 90 Ρ γε ϊοπ οαμι ΘΟ ΠΟΙ παι ΘΟΠΒιπιβὶξ, οἰ ἀοπιάτιο πιο-- 

παμλθπίμμν πιοτέιας ἐχϑέγιχις ΧΊΠ, ὅθ4 ε. 9 ἀ. ἀεῖπάς ΟἸγ- 
οογὰ πὶ ἀμοτοίτ σοὶ “ ἀγβαηι ἁτοοββιίαπι τοσΐπαο ἴΙθ60 Πα οτὶ 60}1-- 

46 ἴδε ΧἼΠΠ, ὅ80 ο. ὅθ 4. Ἰθειιοβίμοποιν ἀασοὸ ΡΌοΘυΪο 

οοτγαρίε ΥἹ. 945 ἢ, 
Ἠδγραϊγοα., οαπέϊοηϊβ οογία θη. πὶ ΒΟΠΟτοπὶ Ὑἰγ ίἢἷ5 ΘΟΘ ΘΙ ἢ 5 

ἰηπεϊξαέι ΧΙΥ͂, 619 6. 
Ἠάτγραΐγοα νἱγρο,, ἔρμο] πὶ ὅπιαπδ: ἃ {π0 βργθέα πῃ ΤΌΤ ἡπποτέιϑ 

650 1014. 
Ἠατγραβέαμι ἱπ ρϊαα Ππᾶρο. οἵἔπι ῬΗαοπίπάα 1, 14 Γ, 
Ηερε. τέ φαϊδωμι γοϊιπέ, ἀϊὶα νίπιμι ἔαπάϊς Χ, 495 ο, 
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Ἠδοαπιοάς Ἡοπιοτίοα ΧΙ, 492 ο. ; 
Ἡδροδίε. ἐγιοά εῖ5. ἐγ ρίομα., ἐγ  ἔουπλῖβ. ππᾶτῖπᾶ : ΟἿΣ ἐπί σοβῖπιο 

4υοᾳις πιο ηδῖ5. ἀϊ6 σοοηὰ ΔΡΡΟΠοΡαξαγ δὲ ἐγ ρ]α Ρίβοῖβ 5ΆΘΟΥ μα-- 
Ῥεραίυν ΥὙ{|. 39 ἃ-ο. Ηβοαΐας οἷθὰβ Υ11.. 3818 ο. ΥΠ|. 308 . 
Οοπῇ. {Π.1,10 «. 

Ἡδοδίας. ἰπβιϊα, ΡΓΌρΡ6 μοβρθαπι, υὉ]1 [τ|4} βδογαὰ ξαοϊπέ 6111 
ΧΙΥ. 604 ". . 

ἨἩδοδέομθοη γοτα ποπιϊπαΐαηι ἔδοξέ (ποι 1. 3 ἀ. 
Ἡδοΐον ἀρᾷ ἈΘΞΌΒγΠαπι ἀϊοίειν ἀνὴρ πεπαίτερος μόρων 1.51 ἅ,. 

ἴπ Ραρπδηι ἱξιτιβ σηππν θΊθοτο τοουβα [. 10 ΡΝ. ο. Ηφοξογὶβ ρὰ- 
χαβίίιβ Ροΐάο Υ]. 230 ο. 4. οαάἄαγον Ἐοίονϊβ ἃ ὕεπεγα ἱπὰμ- 
σιίυν ΧΥ. 088 ἃ. 

Ἠδουρὰα Ἠδοΐοτομι αὐ ᾿Ιθοηάπτι ποτέαξυν 1. 10. ". ὁ. Αβεγαπδοέοια 
Ἰυσεῦ 6 ἔπττὶ ργαθοιρ ἑαέαμι {{. 66 ἃ. ". 

Ἡδάοτγα. ἀπὴὶ ΠΠΠὰἃ., 561}. ροτοπηῖς ΧἼΠΠ ΘΟΚ 6. πεάοτγα αἰνὰ Υ. 
ΟΟ7 4. ποάοτα 6 σοῦυΐ σογηΐϊθὰβ οπαία ΚΠΠΠ. 303 ἃ. μιοάογδα 

βαίῖο ΧΥ͂. 683 ς. πείίογα π᾿ σοτοηὶβ ἐοτέ θὺ5 ΧΥ. 679 ἢ. Βο- 
ἀογασοὶβ ΘΟΤΌΠΪΒ ΟἾΓ ΒΟΥ ΒΒΊ ΠῚ ἘΝῚ Β᾽πῈ γείογοβ ἴῃ οοιμροίδειο- 

μΠΡι5 ΧΥ͂. 070 ἀ. αἴσεὰθ οογόπας Πποάογασοαθ; υἱάα νου. (ο- 
τομλ. Πποάοτα οἰποίὶ Αὐέοσαμθάα! ΧΙἼΊΥ, 6039 Ρ". 

Ἡδεάοπῖοὶ ΡἈΠΟΒΟΡΙ ΧΗ, 88 ἃ. ἴῃ Πὶδ πιππογαΐαν Ασομ βέγαξαιβ 
ΨΗ-912 Σ᾿ 

Ἠροαγ)α ρΙαοοπέα ΧΙΥ. 647 «. 
Ἠδεάγοοπιιβ πηοάτι5. φαΐ άαπι Εἰ} 1415 ΧΊΥ, 618 ὁ. 
Ἠδάγρουρι στα ΘΟ ΠΟΙ} σοητβ {Π|. 8 5 Β. 
Ἠεάγροεϊάε5. ροσυϊα φυδοάδπι ἀρὰ ἈΠοάΐος. ΧΙ]. οαρ. 37. 
Ἡδρειιοη  παβῖπβ ἴῃ ἰπἀϊοῖαπι σοοαξι5 ΑΓ οηὶς. 400 ρᾳοίο ἃ" Α]- 

εἰθιαάς Προταΐας ἔπαοσιὲ ΓΧ. 407 Ρ".. ς. 
Ἠεσοβίαπαχ ἤσοτιπι δβὰ ἃ δεϊποπ5 οογτοχίξ υοοὶς ἀοθ Πἐαέοπι ΜΠ. 

80 4. ἀρὰ Απεϊοοίιπι ΝΜ. ἀορτεσδέι5 βαϊξατο ἴῃ ἀτπιῖβ ροομδία 
βιὰ ργδθὶοσὶε τσὶ οἕ σταΐϊαπι οἰτι5 5ιδὲ οοποι!ανῖε ΠΥ. 150 Ρ". 

Ἠδοσοβίαβ οομιοοάιι5 Ηοτγοάοίϊ Πἰβέογϊαβ οὶ ἴῃ ἐποαῖτο ΑἸοχαπάσγίπο 
ΧΙΨΝ. 620 4. 

Ἡροβ 5 ἰάοπι ἂς ΡΙαίο ΧΥ͂. 084 ἃ. 
Ἡοροβ Π οἶμαι Εἰ οάϊι5 οἰ σατοιμίαμπη ἴῃ ρμαΐγία ᾿ηβεϊξαϊξ, σὙἱγ Παρίείο- 

5115 δὲ ρῥσοίογνιι Ν, 414 ε.ἢ 
Ἠεοϊοαίας ὙΥ}. 972 ἃ. 
Ἡ]οΙοπα ἴονὶβ ἤΠὰ οχ Νεπιοοὶ ΥΠΠ. 334 ο. οὔτ εχ οὐὸ παΐὰ ροῦ- 

Ἀινοαίαν ἃ. 7 ο. ἔ. Ἠοϊεπα ἃ ΤΊοβοο ταρία ΧἼΠ]. 57 ἃ. εχ 
Λεργρεοτνιμν ΘΟ ΠΙΘΤΟΪΟ πλπ]α ἀϊάϊοιε γ΄. 190 ἢ. ρμεγβρίοαχ, 
ΡῬταάοηβ.. ᾿ΙἀΡουοβα, οαδία δὲ ρυάϊοι. γ΄. 190 ἀ.- 191 ἀ. ἔοτ- 
χα Οἷμ5. ΜΝ ΓΑ ΠΕΠΣ ΒΘ ΠΟΤ 5 τοϊσδϊ ΧΕ. 60 "ν. τοτήποβ Ηο- 
Ἰεπας 1) Έ]ρ μοῦ ΑΡΟΙΠμΐ σομβοογαῖιβ ἃ δίεποϊαο Υ1. 9392. 6. τὰ- 
ΡῬίυβ ἀεϊπάς ἃ ἔγταηηΐβ ῬΠοσοπδίρθη5 939. ἃ. Εζοϊομπα δος πασιμῃ 
ἀϊοιϊξατ ἀπριΠΠὰ ὙΠ. 998 ἃ. 

Ἠεϊομπας οἰθι5. ΡΓῸ βιιᾶνὶ δὲ οχαυϊβιίο ὙΠ]. 9.58 ἢ. 
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ἨρΪοπὰ αἰΐα. γουδοϊδεϊπηα τ ]τον Χ, 414. ἡ, 
ἨοΙ ΘΠ ρβοτία ξοβεϊ 165 ἀρὰ Αἰέΐοος ΥἹ. 293 ἃ. 
ἨΙερο 5 Πομιοίτι! Ῥο]οτοοίας ἈΠοάο δὐιιοία Υ΄. 206 ἀ. ε. Ατρὶς 

Χ, 41 ἃ. 
Ἠοϊαάος δα Ετιάαπππι ἈΠΙ, 568 6. ἔ. 
Ἠε]ϊοσαοπ Απέοποτι ἀθ5 Υ]. 939 ο. 
Ἠδ]οσγβα ἀγπῖρθα ΧΥ͂. 681 ". 
Ἠδ]οἤτ  βιιβ9 05 ΘΟΓΟΠαΥ 5. Ἰοέο βἰμ}} 15 ΧΥ, 680 «. ἐ. 681] ἃ. 

θ8ῦ ε. 
Ἡε]ΐοοῖ ποτ: τὶ 60. δ[πβαταπι ἔθ: ]ττ 9. ἘΠῚ πε Ἰοβᾶθ ΡῈ ΘΓΟΤΈΠΙ 

βαϊξαξίοπος. ΧΙΡ. 629 ἃ. 
Ἠεϊίοοπ. Αοαβας ἤΠπ|5. νοβέϊαπι, ἐοχέου οο] Ροσυίπιιβ {Π, ΔΚ ". 

ἩδΙΙΟΡΟΙ 5. Ρμοοπΐθοβ ἃν ργοοτοας ΧΙΥ, δ ". 
Ἠεϊ!ϊοίτορίπμι (Π05} 56 τ έν β0] εν ΧΥ͂, ΘΒ 6. 
ἩοΙχ πιδοῆῖπα ἃ" ἀτοβίπιθάς ἰηνοηία δὲ ἀοποοηήαη Η!οτοηΐα 

πᾶχεπι Υ΄. 207 ἃ. ". 
ἩΙΙοϑροπέιιβ ρίβοοϑιβ ἀρὰ Ἡοιποτιπῃ 1. 9 4. 1Υ. 157 ". οχ Ηεὶ- 

Ἰοβροπίο βοοιιθοῦ [. 27 6. Ηδ]!οβροπέϊ ἀαιὰ {σ᾽ άα. δὲ πΐπιβ 
βα15ὰ ὙΠ. 317 ἔ. “Ελλησποντιὰς ϑάλασσα ὙΠ. 278 ς. ἃ. 
πάροιχος “Ελλησποντὶς ροϊαπιγ5 ΥΠ]. 319)». ἴπν οτὰ ΗΠ βρομεὶ 
Π6Ο ἔα. ἡδβοϊξαν 5. Π6Ὸ σ᾽ ἀπ ΟΙΒ6 1159 6 ἘΠγ μι [ἰ. 69. ο. 

Ἠδο]οὐϊὰ εἰ ἨδΙοεῖβ. Υἱάς ΕΠ οέϊα οὐ ΕἸ]οέϊ5. 
ἩΙΙμοπο5. Υἱ46 γογδᾶοοβ. 
ἩδΙοῦίιβ ανὶθ ΟΧ ΘΟΥΓΠ ΠΌΠΠΘΤῸ Παΐ ρατοιάϊδέας γοοαπέι ὙΠΠ, 

992 ε6. 
Ἡδξεῖοβ. τορῖο [δοοπίοας Υ]ἱ. 972 ἃ, 
Ἡξε!οίοβ. Εοσαμι οτῖρο ΥἹ. 372 ἃ. πιΐβοτα οοπάϊειο ΧΙΝ, 6057 ς. 4. 
ἨοΙϊνδεῖῖ ἁπτὶ ταπιθηέα 6 παν 5 οΟΠσαηὲ Υἱ. 288 ἃ. 
Ἠεϊνοϊαμι νἰμιμη. 'Εροβουλος οἶνος 1. 27 ". 
Ἠδιμοτο 115. {05 οσοτοπάσ ΧΥ, 081 ε. 080 ο6. 
Ἡδριατείπιπι θ.. ηἷ5 πο πι5 Ε{. 110 ". ο.Ψ 
Ἡδριΐηα, ταοηδιχα αὐ θοσαπι ΧΊΥ. 647 6. Παυϊάοταθι ΧΙΊΥ͂, θ 48 ἃ. 

ἰάοπι φοα χοτύλη ἀρτιὰ ΕἸρΙοπασιναμι οὐ δοριγόποῖι ΧΙ], 479 ἃ. ", 
Ἡριΐοριιβ.. {ἰάσιμα Βρθ θα... Εἰ} ῖᾳ δομι ογαία ΕΚ, 177 ἃ. 1892 6. 
Ἡπιϊέοπιι5.. ΡΟΟΙ]Π σοπὰβ ἀρὰ Ατέϊοοβ ΧΙ, 470 ἀ. 
Ἡφρὰν {Π|. οαρ. 68 564. 
Ἡεραΐα5 ρῥἰβοῖβ., Ἰάδμι οἷα ὙΠ]. οαρ. 61. 6116 σάτοπς ΠῚ, 100 ἃ. 

1ῃ. οἀρὶίς ἄποβ ΙΔ 01} 05 μαθοῖ. Βρ!οπάοτο πλαυ ΓΙ Εἰ δἰ μι] 6 5. 5οά 
τποπιθὶ Ποιγα Ρ14. 

Ἡορβούιιβ νοὶ Ηορβοίὶ, ρῥἰβοϊοα! δ γαυὶϊ σι ποεῖ χαΐχέϊπι οἰ Γχανὶ δο εἰ 
ΥΠ οὰρ. 68 564. 

Ἠορέδο!πίσι {{. 47 ἢ. 
Ἠόγδοϊοα Ῥοπέϊοα, ΠῚ [551165 τορουί από μίβοοα ὙΠ], 331 ςο. Ηο- 

τ οίοαπι δεταίοπίοιια ἀνδροκόρινϑον γοσαθαῖ, πορνεῖον 6588 βἰ- 
δυϊποαηβ ὙΠ], 351 ο. 4. 

ἩγΔΟΙ ΘοΥἿΒ Βροπέο 5686 1π βουυτπέοπι ἐγαἰάοσταπε Ματιαπάγ πὶ 
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ΥΙ. 2603 4. Ηοτγδοϊθοίατιπι ἐγταπηΐ ΟἸ το 15 οἕ εἶτ ἢ] Ὀῖο- 
Ὡγβία ΠῚ. 85 ἃ. ν. ΧΗ. 549 α- ἀ. 

Ἠετγαοϊοούϊοιμη νίπαπι 1. 32. ", Ἡογαοϊδοίϊοα ΠΧ. (ἀν !απα) 
1. 58 ἀ. δ4 ν. (οπῇ, Π᾿΄. 8 ΡΝ. ας. 

Ἠδογδοῖοα ΤΥδομί πα. ορριάθππν ἴθ ἀργὸ ΟΥ]οταπαπι. 5} Θεία 
τηοπέο ἃ} Πόσοι! 6 οοπάϊεῃ. ΧΙ. 401] ε.- 462 ἃ. 

Ἡοτγαοϊοοίϊοι ροοαθααι ΧΙ. 789. Β. πο ἃν Ηογαοϊθα ορρίάο, 5εᾷ 
ἃ" Ηδγοι]α ἀδποπιηδέμπν ΧΙ]. 500 ἃ. 

Ἠδταοϊθοι Βογοῦηβὶβ, ἃ» Απεέίοομῃβο ἀὐγρο αὦ βοποῦθβ οὐδοξαϑ. 
Ρτοροπιοάϊππι τοσπο ἐχαϊξ θα ποίαοίογοι ἰΥ. 13 Ρ. 

Ἠοτγδοίοιμι. Ἠδγοι! 5 ροσαλαμ πυγεμίοαπι ΧΕ, οὰρ. 38. 

Ἠοτγαοϊἕάοβ. ΟἸΑ σου θητι5. ἃ ῬΙαΐομς ἴῃ ἴοπο ἀϊα]ορῸ πὰ] δοσορέιβ 
ΧΙ. δ06 ἃ. 

Ἠδτδοϊἀθ5 Ματγοηϊξα, ϑουέμδο τορῖβ Τ γαοίας ἀϑβϑοπέαέου Υ]. 952 ἃ. 
Ἠρτγδο 65. Τ τεπίϊηι5 ἀϑδοηΐαέου ΡΠ ΡΟ οἴπδ. οαϊπ5. Τοσ πα πὶ ἃ 

Ἐουναπὶβ Βα] αξαπι δέ, ΟαΣι5 ΟΧΊΕΙ ργαθοῖραα οασβδα Εἰ ογδο 65 
ζαϊ ΥἹΙ. 25] ε. 

Ἠρτδοιἀο5 Τ᾽ αγθηξίητ5 ᾿πνοπέου βαιριιοας ΧΙΥ͂, 634 ". 
Ἠρτγδο ει ΔΙ γε οπαθιβ. ἀφελιεβἐτετοο 1.90 ἃ. ἴῃ πυρεϊ5 ΑἸοχαπ- 

ἄτι ΧΙ. 538 6. 
Ἡτδο τι ΤΥ ΘΠ ΕἸΠῈ. ἀνμιωδοαν ἴῃ παρ 15 ΑἸοχαπάτι ΧἼΠ, 538 ἢ 
Ἠρταρα. Ατοσδέϊαθ ορρίππι. ἀθὶ παβοϊξασ σἱπυι παῖτα  } ἀπαάαπι 

γἰτεπίο ργαοράίίαμι ἢ. 31 ἢ. 
Ἠότρθὰ {πὰ 501 βιὸς. δπο5 ραβοὶς ὙΠ. 290 6. οαάδηι 4τπὰ δοπιοβα 

Πρ  οΥ (8115. Τα σέι5. οδέ (ἀἸατιοὰβ 1014. ἢ. 97 ἃ. 486 βεπιρογυῖνῶ 
Βεαρθα ποιιϊηαίυν ΧΥ͂, 679 ἃ. 

Ἠογοϊίαθ. βΒουυΐ ἴῃ ἃοτίΒ ἀδροπέοβ Υἱ. 907 α. 
Ἠροτγοῦϊοβ, ἴον β οΧ Αἰοπιοπα ΒΠὰ5. ΧΙ. 781 ο. ἃ Ροοξϊβ Ἠοιμοτο οἕ 

Ἠεβιοάο ρμοβέογιουι "5. Ἅ1πὶ5 Πρ τον αἴάιιο ἃ νέου θιι5.. 4ΐ Θππὶ 
ἀορίπρσαπε αὐ νο]ρέαξοβ. πιαχίηνο βοοίαπέοπι ΧΠὙΎΠ. 519 ο. ἢ. Πι- 
ὁπαη ἴῃ ππᾶτο ργοϊϊοις ΕΠ. 66 ἃ. Επσυβέμοὶ ἤ]Π1ὸ5 ὁσοΐαῖε ΕΥ̓, 17 ἢ, 
Ἔτσ τ ἃ [ἷηο ΕΥ̓. 104 Ρ"ε- ἃ. δά Οδγοῖβ οοοπαμι ᾿ηγοσδέιβ γε8- 
πἰε γι. 178. ". εοἰπβάοῃν ἥΠτππὶ Εασ γέϊπη οσοίάϊε ΧΙ. 409 

Ἠδροτοῦ]ο5 ἐχ Ῥῃοοηϊουμ ἐγαάιτίοπο ἀβέογίδο οἵ ἴουῖβ ΠΠ 5. ἴπ 
Αὔτγῖοα ἃ Ἴ Ὑρμοπο ἱπέουοοέι5. οὐοτγα σού ῖοῖβ ἴῃ γιΐζαπι τονο- 
οαΐαγ ἃν ἰοῖαο ΙΧ, 392 ἀ. 6. 

Ηοτοῦϊοβ ραθσαιπι ἀ{ταπι προσ το πυἱἰβέγαπέοιι ἵπ|ΠΠ σέο ΘΟ Ρ ἢ Ὸ 
οοοϊάϊε ΕΧ. 410 ἢ. Ογαΐέμαπι, ΡγΠεεϊβ Πἰΐαπι. Ρ᾽ πόθου ηλ πὶ ἵπν ΤΕπ|85 
οσοϊά τε οἰάδπχαθιο ἀοἰη ἀθ! αθσαι οομπβοογανς 41] ὁ. 1π5] ΠΕΣ 
γότὰχ Χ. οἀρ. 1. ΧΝΙΥ, θ50 ". ἃν» Αυρθὰ ῥτοείαπι ἰὰ θογττη 8 - 
Ροΐοηβ υἱποίια δέ Πμοργοὶ ᾿π551} αποῖν γογδ δ 15 σοτίαμῖηο εἴ 
ΑἸτἰ5 σογίαμαϊηῖθιι5. νἰσέμαμν οσοϊάϊε Νὰ, οαρ. 3. ἴῃ Οτοξοπίαξασγιπι 
ἄστὸ δἰ τἰθηθ ροξα 6 ῬΘέθηΒ ἀφ πδπὶ ρτὸ γίπο δοοορὶξ Β θα οἱ 
τη ἰοτῖβ Θοπδ! ο Ἀν 441] ἃ. ". ρόθῦϊο ἐγαπδυοοίαβ δὲ Θοοᾶ- 
πππὶ ἴῃ Εσγέμοαμι αὐ ἀοάιοοεπᾶος. (ἰογγοπὶβ ον ΧΙ. 781 ἀ. 
409 ἀ. 470 ἐ. 4. Ηέτοῦϊοβ ἀρᾷ ΡΠ οίτμι οοπέασσαμι Ν. 499 ἃ.}. 
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ῬΥΪπλιΒ. Ἰ5Ὶ15 δῇ Βουρΐ ροποτο αυΐ Δ} 110 Ηογδοϊθοείοϊ βουρὶιὶ 
ψοοσαμέιν ὅ000 ἃ. πυι! τιιπι τατ] ο πὶ πα  ἔιι5. πέτα βαρίομι (1685 
«υϊπφυαρίπία Ὑ μοβει ἢ]1ὰ5. Θοιηρτεδϑῖς ΧΗ. ὅ5δ06 ἔ. 
Ἠργοι 5 Πϊπάϊαβ. ρΡἰοέατα Ῥαγτμαβϑὶ ΧΗ, ὅ48 ἢ, Ἠοτουϊος 

ἴῃ ΕἸ. ΑἸηα!έμοα [{. 0 4. ἷ 
Ἡ τοι βαοτα ΡΟΡΌΪ5 ἀγρὸν ΠΠ|. 82. ἅ. Ιατὰβ ανίβ ὉΡ νογδοῖ- 

ἐαίοπι Χ. 411 ἔ. οοπιᾶπι σοηβοοταπέ ἌΡ οῦ ΧΙ. 494 ξ. οοέατπῖ- 
665 ἱπιιοίαηξ Ῥηοεπίοοβ ΓΧ, 392 4. Ἠδτγοι οὐπὶ ΠΣ αιηιι5... πἷ- 
ἈΠ π᾿ οα]Π 166 τοϊ φαίην ΧἼΊ, 512 6. ἢ. Ἠογοῦϊὶ οαππάας ἀφυδο 
ξοπῖοβ βδοσὶ Βαβεπέαγ 14. ἢ, : 

Ἡδτου]ς ρΡοουΐαπι. 146 Ἠοτδοΐδιμ εὐ Ηογδοϊοοέίομπι. Ἠδτου- 
Τ15 βασεγάοβ ἀριὰ ΤἌΥΒΘΉΒ65 ΟΡ ΠΆΠΟΡΒΟΓῚΒ νοοαθδέιν ᾿΄. 21 ὅ "". 
Ἠδγου]β ἐοιρίαπι ΑἸμοηἰβ ἴπ ΟΥποβάσοο Υἱ. 284 6. παράσιτοι 
ἡρημένοι τῷ Ἣραχλεῖ ΥΙ. 23 ἃ. 4ἅ. ὙΙ. 239 4. Ηεγουμβ 
ἐερίι Πιοπιθηβίαπι ΥἹ. 200 ἃ. ΧΙΝ. 614 4. ἴῃ Ηοτγουβ 
οιαρῖο ομιας (1π ΟΔρ[(0110) ἱπιρεγαίογεβ {γι απρ μα πέοβ οοηνΐ- 
γίο δχοιρίεθαπὲ ροραίαα ΠΥ. 158 6. Υ. 221 ἢ. ἴῃ δοάεμι Μα- 
τἰὰ5 ΒαΒροημά 1 ἀογροπίμη Ρ61165 Υ. 221 ἔ, 

Ἡδετουῖ5. οαϊέυμη δὲ σοσποιηθη βπιϑὶέ Νιοοβίταξιβ Υ 11. 289 ". 
ΤΗοπιίβοη ὙΠ. 989 ἢ. 290 ἃ. νἱγίιίοπι Ηδγοι 5 Ἰαυάαί Ατι- 
δίοίο!οβ ἴῃ ἤγηῖπο ΧΥ͂, 696 ο. 

Ἠδτοῦ!οπὶ πϊγαπέιτ οὐ ἐπιϊέατ! Ρτοπέοῃέυν Ογπῖοὶ ΧΙ, 
513 ἃ. ΗἨοτοιίοιι ρογά ϊε [ο].6 χιαύτ πποπίαπι. νἰνεπίς θεϊδμι- 
τιμὴ εἰαηΐτα ἰπἰπιπὶ ΧἼῊΙ. 00 ο. 

Ἠδγου]οιβ Ἰοοία5 ΧΙ, 512 [. Ηοτουΐειβ ποᾶυβ, Πράχλειος δε- 

σμὸς., ἴῃ ἀηδῖ ροοι!ογαμπι Πογαοϊοοείοογαιπι ΧΙ. ὅ00 ἃ. 
Ἠδτου]ς ΟοΙαπιπδθ. ΠῚ τορογϊαπέατ ἔπη σὶ ροίγοΐαοίι Ης, 61 «. ἢ. 

Ρἰπρυϊβϑίπιϊ ογογπὶ γοὶ ἐμγπεὶ ὙΠ. 31 ο. 4. 
Ἠδοτγοιὶς ἱπβα]αθ. ρτορο Νοόναπι Οατεπασίμοιι ἰη Ἠϊβραπία Η]. 12] ἃ. 

Ἠοτγμῖᾶο Αἰμοηὶα Κ΄. 2607 Γ. ' 
Ἡογιδδαβ ρἰκοατία Υ]. 297 ἃ. ὙΠ. 311 ὃ. 
Ἠδτγπιαῖβοιβ. Ὑἰσὶ πόπιὸπ ἀραα ΑἸοχίάοιη. ΧΙ. 472 ἅ. 

Ἠοτπιαρμγοά τὰ... ποπιθι 6 ἀσοθὰβ ἀδοσγιμι πομιῖπὶιι5. Θοπιροβίξιιπι 

Χ. 448 ε. 
Ἡδστπῖοαβ Αξαγποπβὶβ. οἕ Ατιβέοίο!ἰβ ἵπ θὰπι Ἡγαιηυα ΧΥ, ἀρ. 51. 

Ἠδγμῖοβ. μοι οηΐβ σοπὰβ 1. 32 ". ΧΙ. 479 ο. 
Ἡδτπιθβί!αιβ Ομίαβ5., μοβρ65 ϑόρμοο! 5 ΧΙΠ. 004 . 
Ἡγπιίοπ νοὶ Ηεοτγπιΐοπο, Αὐρο! ἀϊβ. ορριάαπι. αν οοἴεθτο Οογοτὶβ 

τορι Χ, 455 ὁ. ΧΙΥ. 024 ε. 
Ἠδοτγΐοπο, Μεμπεοῖαὶ ἢΠὰ 1. 9 ἃ. 
Ἡοτπῖρριβ εἰθίοεπ ΧΙΥ͂, 61 Ρ". 
Ἠετιοθίταν οὐϊε Μιπιποταιια ΧΙ, ὅ98 ἃ, 
Ἠοτμηοάοτιβ, Ηογπιθαθ ραΐεῦ, ϑαιιῖα ΧἼΉΠ. Θ00 ο. 
Ἠογπῖοπ, ποπῖθη γἱγὶν πῃ Πυγοὶρρὶ Βαοοιίς ΠῚ. 124 1. 
Ἡογπιορμαπέιβ Ηοπιοσὶ οατγαιῖπα ἴῃ ἐπθαῖτο ορῖξ ΑΙοχαπάνίας ΧΗ. 

6030 ἀ. 
ΑὙΠΕΝΑΕΌΒ, ΠΙ, 109 



1700 ἹΝΌΕΧ ΚΕΒΟΌΜ. 

Ἡδετγοάοτιιβ ΜορΆΓΘπβίβ, ἔα σοπ... ἱπροηε βέαξιτα δέ ἱπβίρηι γογα- 
εἰξαίς Χ. 414 ἔ. 5οποὸ ἀπάτιιπι τάσιν βίμηα! ἱπ αζασιιαν ἱπρθη- 
ἔο5 παι ΠΕ τ5. ἀπίηιοβ δἀάϊάϊε Χ, 41 ὁ. 

Ηδτοάοειϊ Ηἰδέοτίαβ ἰπ ἐποαίστο ΑἸοχαπάνγιας ὑπεχρίνατο Ἡεροβὶαβ 
μἰϑδέσιο ΧΙΥ. 620 ἀ. 

Ἡδετοάοέιι5 Τοσομνΐπνβ ἀρ Απεϊοομιμπ πὶ βυπηπια σταίία ἴ. 14 α. 
Ἡρτοβ πογαξοροίοα [{. 39 ο. Μαιίοῃ εὐ δγαοη ἰν 14, Ἰ)δοέοπ εέ 

(εταοῦ ΙΥ. 173 ἢ. Ποτοβ.. 4π|. Τσαμαθεῖαμι οοοϊάϊέ, ΑΟὨ}|68 
1. 43 ἀ. Βογοῖμι5 ὉὈ]αξιτι βαογιομα ΕἾ. 149 ὁ. ρῥταθάο ρμοβέ 
πιοτίοπη 51} ποπιῖπο Ἥρωος εὐμενοῦς οοπβεοογαία Υἱ. 960 ἀ. 
Βοτοοβ Ἠοπιοτῖοῖ δουιπιπ6 νἱΐαθ ταΐο ἢ, ον. 4 5ᾳ. ΧΙ. 461 ΒΡ. ο. 

Ἡετοκβίτγδξιβ Ναιπογοίέα, περοίίδίου, ρῈσ Ὑ πμου5 πηαριηοαίαμ μ6- 
τίοαϊο ΠΡ ταῖσι ΧΥ͂. 678 1.- 676 ς- 

Ἡδστοῦπι. ΒΈγγῸ ΟἸΐπὶ ξυσίεῖνο εἕ ργαθάοπίὶ ἀοἀ᾽ σαΐθμι Υἱ. 266 4, 
Ἠδφγρυ 5. πιοτοίσῖχ. οοπουθίμα Αὐἰβέοίο! δ. χπδίον. ΝΙοοιπδ οὶ 
ΧΙ. 589 ε. 

Ἡδβίοάιϊπ ρῥγοχίπιοβ σψίοἶποβ πιαχίπιο δὦ οοθηᾶπι γϑοα πο οοπβοί Υ΄. 
186 ἴ. Ηεβιοάϊ σαγμπιῖπα ἰπβεὶβ πιοάϊβ ἀφοαπέατὶ βοϊα ΧΙΥ, 
6020 ε. 

Ἠεβρονϊάσπη Ροπιᾶ. πᾶς οὐ Ηεβρουϊάοα. ΠῚ. 82. ἀ. ο.. Εαὰ οἰξττα 
πιῶ ]ὰ ἰῃεο]]}σεπάὰ 6556 Ραΐζανὶέ ἔα} εἴ 4} Αἴρὶ8 δεϊαια Ἠδεβρειῖοα 
ψοοδεῖ αἷὲ {Π|. 83 ". ς 

Ἠδεβέϊαδοι5 Ῥοπέϊοι5 ἰώ ϑπωρο βίμ115 τὰ βοάαϊο ἱπουραϊέ. πξ οί ομὶ 
παππᾶ πὶ π6 6 οΥοπέθμν π66 οοοϊἀεπέοπι γιάοτὶε Υ]. 278 ἀ. 

Ἠδδγομία. [με γὶβ κότον οεἕ ὑχον Υ1]. 301 ἀ." 
Ἠείάοτα θη. 146 Ὑ ἐπ. 
ΗἩείδενι ἴα, ἔεβίπιμα ἰονὶ Ηείαοταθο βαοσιπι ΧἼΠῚ. 572 4. ὁ. 
Ηϊοταχ. ΠΎΒΗΒΕ γόμος: τιοάτι5 ααΐάαμ Εἰ} 115 οαποπάϊ ΧΉ. ὅ70 Ρ. 
Ηϊοταχ Απέϊοοθοπιιβ. αδβεπίαίοσ Ῥιο! πιδοὶ βορέϊμιϊ. ἀφίῃ αἷν οο- 

ἄεπι ἱπίογίεοίι5 Υ]. 22 ς. ἴάδθπι δἰϊαπὶ ἀρᾷ Ῥμϊοπιοίογοιι 
τα! απ ρΡοΐαοταΐ 14. 

Ηΐοτο ϑιο]α6 τοχ, Ηϊοτγοος Πἰυ5 Υ. 209 4. ονίοιι5 ἀρ ρει δέυτ 
ἐν 14. πᾶν οπὶ σοηδέγιιομάαπιη οὐτανὶξ πιοὶἱθ ἱπιπιαπὶν Υ΄. οαρ. 40 
5644. οΟΡξιιδίου οὐπὶ οἱ οϑϑαῦ Θου! οσ τι πὶ τιδὰ5.. δαπιίθα ἱπ ἢ γπιϊία- 

» ἔριν Βλ] θα πε ἀϑϑεπέαζοτος Ὁ ἱ. 50 ἀ. ε. 
Ηΐοτο, (οἸοπὶβ ἔγαίου. αὐ οοπῆοϊοπάς ἀοπατία ἢ ῖρμοβ ταϊεέοηία 

δὐυχιπι 6πιῖς (οτέπε! ΥὙ1, 931 ἢ. 239. ν. διπιοπίομι βεοιμι μᾶς 
μέ ϑγταοιβὶβ ΠΠ, 120 ἀ: 6. εἴψις τοσία πυπηΠοοῃεῖα ομππία 
δά νἱοίαμη ποοοββατία ἡποίϊο μὐῖδῖε ΧΊγ, δ ἀ. τοβρομβὰ ἀδ- 
νὰαξ πὶ βογίος (ἱ Μίγεμοϑ ἀρρο! ναί ΧΙ, 49 ὁ. 

ἩΪ γοοῖθα, πιογοίγκ Αἰεοα ΧΊΠΙ, 507 ἢ. ᾿ 
ἩΠΙΟΓΟ πὰ Π5.9 ϑΥγδοιβασγαν ἐν τα πηϊάθμηι οοοιραξ οἱ εἀἰρἀοϑή, “πῶς 

τὑξ δηΐο ΘἸΠῚ ᾿Ῥιοη νβίιβ ΥἹ. 201 Γ᾿ οἷιβ ἀἀυϊαΐοτεβ ἐν 14, 6. Ἐ. 
ῬτΟΣΕΙ λυ τ. ἀτιχὶε ἀχόγοηι οὗ τοσίῃμδπι τοπαποίαγι ΧἼΠ. 7 ἃ: 

ἩΠατία σαγτπια ΧΥ,, 6097 ἀ. : 

Ἡπατοάν ΧΙΥ, οὐρ. 13. 
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Ἡϊ]ατοάίαᾳ ἐπι: ἐδεΐο ἐγαροοάϊαο οϑέ9. τηᾶροῦία ἱπιϊξαέΐο, φοπιοράΐαα 
. ΧΙ Ν. δὰρΡ. 14. 
Ἡϊπιᾶθιιβ οὐ ρα γ]105. ο ΠΕ] ηἃ βαὴς μα γοῦσα ΧΙΓΝ. 61 54. 6195. 
Ηϊ πα] 5. ὕετεβ ΠΠ. 109 ἃ. (δὶ ἴῃ ἰρτὶβ. ϑηιαϊἐβ 65ὲ.} Ἠ πιὰ] 5 

Οεγογὶβ βέασια ὥγταοιδὶ Χ. 416 Ρ". 
Ηϊμογᾶθιβ. ἔγαίου ἰλθιμθέγ ῬΠΑΙογοῖ. ἃὉ Απέϊραίτο ἱπέογίεοξιιβ 

ΧΗ. 542 ε. ᾿ 
ἨϊΪπιογιιβ., Βαθυ]οπίοτιπι δὲ δ᾽ οαοθηβίππι ἐγτάππηιυ5 ΧΙ. 460 Ρ". 
Ἠϊρραρίποβ πᾶγεβ Χί, 483 ἀ. 
ἩΙρρΡΑΡμοβῖβ. τηογοίγὶχ Αἰέίοα ΧἼΠΙ. ὅ86.6. ὅ92 ε. 
Ηϊρράγοῖὶ Αἐμθΐβ. δφαϊξαμι ργαθίθοξι, δογ απ 416 πππππ5 ΕΥ, 1067 Γ΄ 

Ἡϊρράγομυβ. Ριβιβέσαι ἢΠπ5. Ρηγαπι Πᾶθαϊς ἀχότοῖν ΧΠΠ, 609 
ο. ἀ. Αὐβοπάγιπη ἔγγᾶππιβ ἃ} Ηδγηιοάϊο οοοίδι5 ΧΥ, 69 ".. 
Οοπῇ. Ηἰρρίαβ. 

Ἠ!ρΡράγοδιβ Ηἰβέτίο. Νϑαοτῶς διπιαίου ΧἼΠΙ, 593 ἢ, 
Ηἱρραγίπεβ. [δι μη ϑ11 πναίοτβ ΠΙΠπ5... ΕὈτίοβαϑ δέ ν᾽] θη ἐπ5., ἱπέοτ- 

, πος Χ. 430 ἃ. 
Ηῖρρε (θῖνα ἴορϑ) ππὰ οχ ἀχουῖραβ ΤΉοβεὶ ΧΠΙ. 457 ἃ. 

'ρΡ6. τηογοίτιχ ΑἸοχαηάγίηδ. {πὰ6 Δμηδίογθηι μα] ε τορ ἷβ Γοθηΐ 
Βοτγγεῖβ ργδοξοοσέιμ, οδἄάθηι οἴ τορο σοπιροίατο οι ΧΠΠ. ὃ 88 ". 

Ἠϊρρεὺβ (ΗΙΡΡ.5) ρΡἱοέου. Αἐμοπίοπβὶβ ΧΙ. 474 4. 
Ηϊρρία5 εὐ ΗἸρρδγοθιβ. Ριβιβέγαῦ! ΠΠΠν Ἰαπΐαβ Θρα!α5 δέ. θοπιοββα- 

τἔἰοηθ5 ἰηνοχοτο ΧΙ. 532 ἔ. Ηἰρρίαβ. ΟΠαγπιὶ ἢ] δὴν ἀπχὶὲ αχο- 
τοῖν ΧΙΠ. 609 4. Ηἰρρίαο διηδέον Γποταῦ ΟΠάγπιις 1014. 

Η!Ιρρία5 ΕἸεῖβ πη ΡΙαέοπὶβ Ῥτοίαροτα Υ΄. 218 ο, ἃ ΡΙδέομο Ἀλα]ο 86- 
οορία5 ΧΙ. 0 ἀ. δ06 ἃ. 

Ἠ!ίρροοῖοα ΟἸΠχ. ἴπ ΑἸοχιάϊς αγπαδοοογαίία {Π|. 195 ". 
ἨἩ!]ρροο 65 Αἐμοπίοπβὶβ δα! απἀο πα ρΕ15 ὁχοϊἀς ΧΙ, 620 ἃ. 
Η!ρροοτδέοβ. ραΐον ϑπιϊπά γεϊάας δ υρατίίας ΧἼ]. δ41 ". ο. 
Ἠϊρροοτγαΐεβ φυϊάαμι ἴπ ΒΒίδηὶ ερίρτ. ΧΙ. 499 4. 
Ἠϊρροογαεῖβ ΠΠῚ εἰς σωδίαν κωμῳδούμενοι ΠΙ.. 96 «. ξ, 
Ηϊρροάδπιια ᾿υδοοδοηιοηῖ5 ἰπ Ογοῦπο ΟΡ ο Οὐ δοβδιθ δϑῃΐ- 

διμαίϊοο παποῖο ᾿ϑδοοάἀδεπιοπίοβ ἐδ βέδξιι Του ΘΟΓΕΙΟΓΟΒ. ἔθοὶέ 
Χ, 452 «.". 

Η]ρροϊοολι5 εὐ γποοῖβ. Ῥασέυιπι ἱπϊοσαμῦ. ἐς τοβουὶθθη 415 ̓ πυ θη 
οοοπάσυχη Ἰαπέϊοσ απ ἀρρατγαί 5 ν΄. 128 ἃ. 

Ἡϊρροϊγία ἃ ΤΊ οβοο τὰρία ΧΙΠ,. ὅδ 7 ἃ. 
Ἡἱρροϊγέιϊι5. ρεγιϊε φαοά γ᾽ πότθπι πο οοἰοτοί ΧΗ, Θ00 ε. 
ἘΠΡΡοιΔ μα Τα παρί δέον. ΧἼΊΠ, ὅ δά ο. 
Ἡϊρρομπὰχ ροοία φιάπιν δ. ΡΌΒΙΠΟ δ ἕθιαΐ ΘΟΓΡΌΒοα]Ο.. ἔαιπθη τοἤν- 

. βΒεϊδβίπιιβ [ας ΧΙ, 59. ο. ἀ. Ηϊρροπαοέοιιν ϑαρρ 5. ἀπιδίογοπὶ 
ἔχοι ὈΙΡΉ 5 οομΐοι5 ΧἼΠῚ, 599 ἃ. 

ΗΙρροῃΐα τπινὰ πορ 5. οοἰέαν ΒΒοάδὶ ΧΊΡ, θδ4 ἃ. 
Ἡϊ]ρροπίοιβ., (Πα 6 ΠΠϊπ5.. σορποηιίηο Δρνπῖομ, ΑΕΒ ΘΏ ΘΠΒ 15, «ρυΐ 

4αομι ἀδροβίία οβϑὲ ρθοιηΐαᾷ ΛΑ Ῥοχβίοα, 4ιὰο ἀοὶπ ἰρδῖπβ ὑτο- 

Ρτία πιδηδὶς ἈΠ, 597 ἃ. 
1095 
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ΗΙρΡοπίοιβ.. ΒῈΡΟΥΪοτ ΙΒ ΠΟΡΟ8. (146 Π]ῖ5. δὲ ἕατποϑὶ (ἈΠ ς 
Ραΐογ. ργδοίου Αἐμοπίθπβίθπι οαπὶ ΝΙοῖα Κ΄, 218. ν. 2390 Ρ". 1ο- 
οὐπὶ ἴῃ το Αἰμοπίοηβίαμι ρμεέϊνοταξ 40 βουυαγθηξιν ἱρὰ ΡῈ - 
οὐπίαθ. 564 πιοχ πιυέαγίξ βεπέοπεϊαπι Υἱ. 237 ". 

ΗἸρροπίουβ ρογβοπὰ ἰπ Απέϊρμαπὶβ ἔΆθ]α οἱ εἰζα!α5 Ἠομοπ πιΐ 1, 
48 ν. ο. ΤΙ. 74 4. 

ΗΙρροπίαπι., ἰηϊογίοσι5 [ἔα Πὰ6 ορρίάσπι ὙΠ], 302. ἃ. ἴῃ εἷπ5 Υἱοῖ- 
πᾳ Ἰοοι5 ογαΐ ἃ (ἀθ!ομα οοπβέγαοίι8. 4 Ἀπια!έμοαθ οοτπὰ γο- 
οαμαίυν ΧΙ. 42 ἃ. 

Ηἱρροβίγαξιιβ9 ἔγαίοσ Αξία!, ραΐοῦ ΟἸοοραίχαθ. υχοτὶ ῬΆΠΙΡΡΣ 
ΧΗ. δὅ7 4. 

ΗΙρροΐοβ9 Ὀπορὶ ἤαίοσ, ΕΥγέμταθοβ ἃ ἐγταπηΐς Πἰθεγανῖε ΥἹ, 
Φ09..6. ἢ. 

Ηϊτγυπάο μἰποὶβ ὙΠ, 394 ἢν ροΙγρο βἰπ! 5 ΨΠΙ, 356 Γ. 
Ἤϊβραπὶ 4αδμνῖθβ αἰ εἰβδῖπυνὶ ἀσαὰπη Ὀἰθαπε: οοηγίνία ΠῸΝ δρτηξ : 

Βιπηέι!ο 56 γο1Ὸ γοβεϊιπέυν [[Φ 44". ἃ" Ηἰβραμὶβ σϑθβδὶ ἀβὰπὶ 
ἀὐἀορίατιμιε Ποιηαηὶ Υ]. 278 [. Ηἰϊβραπὶ ουϊυάσπι τορι δθάοβ 
πιασηϊῆος ᾿ηδγιοίας ἰ. 10 ο. 

ΗΙβραπία, Σπανία: 516. Ἐοπιαπὶ νοοαπὲ 4πᾶπὶ ἀταοθοὶ Ἰβηρίαν 
ὙΠ. 330 ἢ, οἷς ρᾶτϑ Τλιβἱἑαπία 1014. 1 θὰ ὑτορς Αφυϊίαῃῖαπι 
ορρίάαμι Ῥοπιρείοη ΧΙΥ͂, 657 ἢ, 

ἨἩϊβραπιιβ ΘΟ] 185 ρἰβοὶβ ΠῚ 19] ἃ. 
Ἠϊἰβείδοθπβοβ οὲ Οτέας Ἔ μοοάοτο ρῥταοβεϊρίαξοτὶ δοποᾶπι βέδεαδπι ἱπ 

ἐποαΐίτο ρόβδιοσα 1. 19 ". 
Ἡοεάϊ οχ Μεῖο ἱπδιΐα 1. 4 ο. μοράϊ οἱ εᾶρτας ΓΧ. ἂρ. 66. ποο- 

ἀϊπαᾷ οᾶτο δϑϑδοπήα ΧΙΥ. 662 Ρ". 
Ἡοϊα. Οἵα. ρῥτγορτίαν ΠΟπΊΘἢ ΠιοΓ δ τ οἶβ... ΟΕ 8. ΘΟ ΠΌΠΙΘη Απέϊ- 

οὐτὰ ΧΗ, ὅ86 ἢ. 
ἨΙμὰ5 ἡ ΡΟΘΪ ροπὰβ ΧΙ. 494 Ρ. 
Ἡοπιοτγι ἄασιπι ἀπόϑετα ΧΥ͂. 6069 Ρ". 
Ἠομιοτίβέας ἰἰάοπι 4υἰ τπαρβοάϊ ΧΙΥ. 6290 Ρ, εο5 ρυϊπιιβ ἴῃ ἔπ οα- 

σιιπὶ ἱπάπχὶε Π)οπιοέγ! 5. Ῥ ΑΙ οσοῖιβ ἐδ 14. 
Ἡδπιογιι5 σοποτα ὥὄγυιβ βησίειν ἃ Μοίοαστο ΤΥ, 157 ΜΒ. βοῖουβ ρἷ- 

οἴοτ εβὲ ΕΥὦἁΧχ, 1832. ἃ. τυϊέα ργαθοίατο ργαθοορία Οὔ ἕοΥ ἱπϑιητιαξ 
γ. 18 6. Βοτοῦπι πιοτοβ ἀρὰ Ἡοπιοσιπι ᾿. οαρ. 1 - 18. Ηο- 
πιοσῖοα οοπγίνία Υ΄. οὰρ. 8. 5664. Ηοπιοσαμι Ῥοποορας. δασϑβα 
Πμασαπν ἃ ἀ  ϊδβο ἤποὶς Ηοτιποδίαπαχ ΝἰΠ. 597 ε. ἔν, Πομιοτὶ 
Βέι (1051 5ϑίπηι. [αἰ Οδδαπάον, τὸχ δίαοοἀοπίας ΧΙΥ. 690 "-. 
Ἡομοτὰβ. «ιοηίαπν δα οαπέσπι ἀὐἀαρέαν τε οὐποία βιὰ σαγππᾶ, 
ΒΘΟΌΣΙΟΥ {δ ἴῃ ΒΓ ΠΟ Ὶ]15 ΨΟΥΒΙθῈ5.9. (ΟΟΤα ΔΠ105 ΔΟΈρἤ ΔΙῸ 5 ἔε- 
οἷξ,, ἅΠ105 Ἰαράγοβ. οδέ, ΝΠ, 032 ἃ. οατγπῖηα οἷπ5 οἰέπατα ἀ6- 
οδηΐατὶ βο] ία ΧΙΥ, 6038 Ρ". 

Ἠοπιο εἵιπὶ γὶπο οοἸ αξι5 ΠῚ 36 ἃ, ἀἰπβίμν 5 νἷπο Π. 36 ἢ. οοπ- 
ἘΓΆΓΙΪ5. ΤΟΡῈ5 ἀοϊοοσέαξαν {Π|.193 ἢ 124 ἃ. 

Ἡοπιογὶβ ρᾶπῖὶδ. ὅμωρος ΠῚ, 110 Ν. ὰ 
Ἠορ]οεὶς ΠἸϊὰ., σὸς Αοροὶ ΧΗ δδ0 ἢ 
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Ηοτδε εἐ Ὁματίέοβ Π|, 36 ἀ. Ἠοτάτυμι ἐειρμιπι Αἰμοπὶς {Π. 38 ς. 
Ηοτὶβ βδογὰ ζαοϊθηΐεβ ἀπο πίθηβ65 4υϊ4 δὺ 1118 ρτθοςπέυν ΧΙΥ͂, 
66 ἃ. Ἠοτὰϑβ τϑἄο!θης {Π. 60 ἃ. 

Ἠοτάδοευπι γίηυτι ρα ῬΏαρδοος ἢ. 16Θ ο. ἀρυ Ἀεργρεῖος Ἷι 340. 
Χ, 447 ο. ἀρυά Ῥαδθοπας Χ. 447 ς. ἀ. 40 «φαΐ ἱποδτιαπέατ 511- 
Ρὶπὶ τϑέγο οαὐἀπηΐ ἴ. 84. ΡΒ. Χ,.447 ν. ἀταβθοὶ ρίηυμι γοοδπέ εἰ 
βγγέιι Χ, 447 ν. ο. 

Ἡοτοϊορίαπι ΕΥ̓͂. 1603. ο. Βοτοίορσίαμι βοϊατο Υ. 907 ἢ, Βοτοϊορίππι 
πορίυτπιη. ἢγἀγαυ!οο βίπηι!θ, σοῦ ΟἹ εββυ ἀγὰπι πιᾶσπαᾶπι, 60Π- 
ἔεοϊε ΡΙαίο ΓΥ, 174 ε. 

Ἡοτγέι5 νοσαραίιγ ἐοία ῬΔΠΟΥΠ ΕΒ τορῖο Θ΄ 1 ΟΠΠ1α 6 ΧΗ. 5492 ἃ, ὶπ 
ποτγίο, 4υἱ Μγέϊιοβ γοραβαίυγ. γοβρομπϑὰ ἀἄδυας Ηΐογο ϑνταραβὶαβ 
1δ14, Βοτί ἴἢ πᾶνο Ηϊοτοηὶς Υ. 907 ἀ. 

Ἡοβρίξαϊος. πιθηβᾶθ ἀρ Οτεέθηβεβ ΕΥ̓, 143 ο. 
Ἠοβρίξεβ. οἹϊπι ποὺ ῥτίτ5. τοραθαπέιν “υΐπᾶπι Ἔβθθηξ (δπι νἰπαὰπὶ 

συβέαπδοπέ Κ΄, ἐδ “᾿ 
Ἡγαοϊπεμία νἱὰ ἴῃ ἀρτὸ Ἰἀορηῖοο ἰὐ, 179 ἢ, Ηγδοϊπεμία βᾶοτα 

δρυά Ἐαοεδεθιιδηϊοὺς ΠΡΙΕῚ ἀοῇοπέ 1ηξοτοιαέιπι Ηγδοϊπέϊαπι 
Ιν, 139 ἀ. 

Ἡγδοϊπίμυβ 05 ΧΥ͂, 677 ἔ. παέχβ εχ Αἰδοῖβ οσποσο ΧΥ͂, 683 ς. 
ἤο5 ΘΟΓΟΠατῖια ἐκ ἀρτοβέϊθυ5 ΧΥ, 680 ο. ἔ, ΘΒ ο. πγαοϊπέμιμη 
Ββ᾽ τα ῃ5 ΧΥ. 68 ἃ. ροΐδεπ ΠΠ05 51 π}}Π1}5- πγδοίϊμέθο ΧΥ. 679 ἀ. 

Ἠγδοηὰ ρμἰβοῖβ Υ1}, 326 
Ἠγαρσπῖὶα ῬῆτΥχ Ῥμγγρίας Βαγιοπῖαθ ΡΟ ΒΙ βου ἱπνεπίου ΧΙΥ͂. 

6324. 
ἨγΡ]α. Θ᾽ οΠαο. ορρὶδηπι. Ὁ1 οταοαμαμι ΑΡΟΠ 58 ΧΥ͂, 6072 ε. 
Ἦγοῦ ρμίποῖβ ΠΗ, οὐρ. 192. 
Ἠγοοαῦτα δ᾽ οΠὰς ορριάμπι ὙΠ. 397. ΜΝ. μαῖα ϊς ματα ΧΠἼΠΙ, ὅ 88 ". 

89 ἃ. 
Ἡγάαβροβ. [πάϊας ἤν ΧΙ, ὅ9 ε. 
Ἡγάμπα ἃ ΟἸἴαμοο ἀπιαία ὙΠ. 290 6. δὲ φαϊάοαι υάνης ΡγῸὸ 
-“Ὑονης οοττίριηξ. 

ἨγΑΠΟΡΎ ΠΟΙ. ποτ]α ἐπ θοσ 115 ΒῸ ΡΟ ΔΒ ΘΘπ5. {ἰ, 62 ἀ. 
Ἡγάταμυ!ϊα., ᾿μβεγιυπιοπέιην τπυβίοι. ΤΥ, οὰρ. 78. 
Ἡγιποηδοιβ.. οαπέϊο πυρί }:5 ΧΙΥ͂. 619 ". 
Ἡγπιθηᾶθιιβ μαοΥ 9 ἀπιδξι5 ἃ» Ασργηπο ΧΗ]. 6083 ἀ. 
Ἡγπιεοίέυβ. τὴ Αἰεϊοαθ.. ΒΟΥΡΥΠῚ ἔογαχ 1. 98 ἃ. ΧΥ͂. 631 ε. ἢ. 
Ἡγοεββὰ ἔοπ5 ὕτορε Ἑτοοχοποὰ ΠΠ. 129 Γ᾽ 
Ἡγρδηῖβ. Πανὶ Βοσρουὶ. ΕἸΔΠΕ 5. Ροτοὶβ προγηαίας οἱ Βογν- 

βέμοποβ 1Π. 42. ς. ρτίπιο οἵσϑιὶ αι οἷς Ππ|ξ.. πὰ ργορτόβθα ἣξ 
διατιιϑ Πἰ, 43 ε. 

Ἡνροϊαοιβ ἔομβ Ερμοδὶ ὙΠῚ, 861 ἀ, 
Ἠγρουβοὶαβ Ογπὶοοηιιβ. δαϊοο 5 ἴῃ παρε ΑἸοχαπάτι ΝῊ. 538 ἢ. 
Ἡγρετίας νἱΐοβ 1. 31 ο. 
Ἠγροτιάε8. ΟΥδίΟΓ ἰβοογαξὶβ ἀϊβοῖρυϊαβ ΨὙΠῚ, 349 ς. Ῥμγυποι οὰ- 

Ρ εἰς τϑᾶμπι ἀοΐοηϊς ΧἼΠ. 590 6. δὐγαπι ἀοοερὶε ἃν» Εαγραΐο 
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γΠΙ. 341. 349 ἃ. ρἰβοῖσπι μοΙ πο ἔαϊε 1θ14, οΕ 349 ς, εχ δοάϊ- 
Ῥὲ5 οἰϑοίο ΠῚ (Ἰαποῖρρο οι το  δέσ οἱ θ115 ϑοπϑιιοξιιίποπι, ᾿ὰ- 
ναῖε ΧΗΪ. ὅθ0 ες. 4. 

ἩνΡοτγπιΐχοι υ 4ἀϊα πατιιοπία ΧΙΥ͂, 695 ἃ. 
Ἡγρογρ τυ οῖα πασιοηΐα ΧΙΥ,, 629 6. 
Ἡγροτιβ. ἃ 410 Ηγροτίας υἱέος 1. 31 Ἂὃ. ᾿ 
Ἡγνροάοτϊῖοα παγπιοηΐα δαάθιη {πᾶ6 Αθο]οα ΧΙ, 094. ο. 69 ἃ. 
Ἡνρορτοξεῖβ οοτοπὰ ΧΥ͂, 677 ἃ. Ρ. 678 4. ᾿ 
Ἦν ΡοΤοΠεπιαξα ΧΙΝ. 6028 ἃ. «6. καϊεαεϊομῖβ. τρύπος ὑπορχηματι- 

χκὺς 1. 1 4. ὑπορχηματικὴ. ὄρχησις Ἱγτίοας ροοδὶ βαλίεοέᾳ 
ΧΙΝ, 630 4. σοσπαξίοποπι Παρ οέ οαπὶ οὐπιῖοα βαϊξαξίοπα οοτδος 
1014, 6. εὐρότοθια ῆδα βαϊξαίο ΧΙΥ, 091] ο. Οτεέῖσα Πγροτ- 
οΠεοπιαέα Κ΄. 181 ". 

Ἡγροιεγιίαάοβ., γε Βυροι τί οβ οοστοῆῶς ΧΥ͂, 074 ο. ἀ. 678 
ς. 45 688 Ρ". 6. 

Ἡγροίέγτϊἀς5. μ᾽ αοοπέατιπι σοπὰ5 ΧΙ, 6.7 Γ. 
Ἡγρβοιβ. Τῆοπβέιβ ραΐοῦ.. ἀχοτῖς Αἰμαπιαπεῖβ ΧΊΠ, 560 ἃ. 
Ἡνγτοάπαπι πιᾶτθ. Οἴτοὰ ΠΠπἃ βροπές παβοϊζυν βρίπα οὐπάτα {{.70 ". 
Ἡγβίαβρεβ, δίδάϊας ἀοπιῖπιιβ. ἔγαΐοσυ Ζατιλάτια, ἀπθο εχ γΈποτε 

εἰ Αἀοπίάς σοηϊεῖ ΧΠἼΠ. ὅ7 ὃ ἃ. 
Ἡνβίεσγία., ἔεβέιπν ἀρὰ Ατρῖνοβ {Π|. 90 ἃ. 
Ἡγβέϊαοιιπι, ΡΟΟΆΠ στ μιι5 ΧΙ. 5008. 

1. 
ΤΆοοπα ἀρυά διογοηίοβ ΘΟΤΌπαΘ ΒρΘΟΙεΒ ΧΥ. 678 ἃ. 
ἸΔοο πιβ: ἡ ἱερὰ τοῖ Ιάχχου φωνὴ δ 6.52 ἘΠλλὸ 
Ἰφοΐαπεϊα, μοβέ ἀβδβθηξαεομθμι Ργοχίπιυμὰ ἴῃ ὙΠ. Ἰοουμα ἕοποέ ΥἹ. 

Φ01 
ΤΆ] οπιι5. οαπέῖο ΤπριΡτὶ5 ΧΊΥ, 619 Ρ. 6. 
ΤΑ] γάτα ([Ἀ] γ 5115) Ῥαΐετ ἥγηιας ὙΠ. 996 ς. 
1] γβιβ.. ορρίάσπι Εποάϊ ἴπβυ!ας ΥἹ. 9692 ο. ἔ. οἵίπι Αομαΐα γοὶ 

Αομαὶβ ποιηϊηαία., ἃ ῬΠοοπίοίθιιβ μαριξαία ὙΠ, 300 ε. 

Ταπιθῖοα βαϊαίίο ΧΙΥ, 6929 Ρ". 
Τα βέεβ ἐμοτιβ υγυαοιβίοτσιμι ΤΥ, 181 ο.Ψ 
Ταιθιιοὰ . ᾿πηδέχσιπ πέσ πι πιαδίοαπι ΧΊΙΥ, 036 ΡΒ. 
ΤΔλη)ῖι5... οΘοσ ποθ Πιοηγϑιὶ 4ὶ ἀς ἀἰα] οοεὶβ βοτίρδὶε ὙΠ. 984 Ρ, 

50. Π1ο6ὲ μα] πομαἱ πα Βα πέσ 4αΐ οἱἵπι ἀπξοοα θα! ΧΙ, 622 Β. 

Ἰδπὰβ Ὀἱγοηβ. πανίπηὶ δὲ σοτοβατι δὲ παπιοσθιη ἱπνοηέον ΧΥ͂, 

6092 ἀ. ε. ἃῦ εο ἴαπιβ. Ππινῖπ5 ἀδποπιϊπαΐι5 ΧΥ, 692 ἀ. εἐ ἰα- 
Ὧϊ5 Ἰ]0Π5. 4τ| δὲ ἴδηϊοι β ̓θ14. ἃ, ἢ. ἴλη ἀχὸ Οὐμἶϑα, Πἰ 5 
Αφέποχ., ἢΠὰ ΟἸβέομα 1014. 6. 

Ϊαργβοα.. ἃ Οτοίθηβιρτι οτϊαπάϊ ἈΠ. ὅ99 Εν π᾿ Τυχυτῖαπι ἀορυμὲ. 
τασηξ 29. ἃ. ἄτιοοβ δου. οὐ βία ἀθουαπι 6 ἐσ ρ 5 τας 
Ρυϊδδοηξ, ἰἴσὴθ δ ἅθσο 6 δοοΐο μογοιιβδὶ βαπὲ ὅ28 ἃ, ἢ. ἰδρυ- 
δάηι ορριάσι (ἀτθῖπα ΧἼΊ, δ22 ε. 
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Ἰαργοΐὶα ΧἼΠ, ὅ22 ἔ, 
ΤᾺΡΥΧ βοῦν το ποπιοη Χ, 493 ἡ. 
Ταβίοι 9. 9Ρ ρυϊονιἐα πο ον ἀπχαΐαβ ἃ οποῖς ΧΠΙΠ. 566 ἀ, 
ΕΓ ΥΙ. 2945 ἴ, Αεβοηΐβ δ δ. Μαρποβίαθ ἴῃ Τ᾽ ποββα α σπὶ 50- 

5. βαογὰ ἔλοϊε ἴουὶ ἑταιρείῳ ΧΗ. ὅ72. ἃ. 6. ετίτιβ ἱπάιιοϊξιν 
ἃ» Αθβεῆυ]ο ἴῃ Οαθϊτὶ Χ, 428 ἢ οὐπὰ Ἴ γυτῆθπῖβ θ6ΠΠὰπὶ σουϊέ, 
ΒΆΡετΠαΟτΘ πᾶν ἐπ πιδὴ5 αἸασοο ὙΠ. 396 4. ο"» Ἰαιισδς πιαέτι- 
πιοηΐν ἀομχιβ οὗἶπ5 ογεῦϑα δὶ ΧΕ, 560 ἃ. οοπί, ὅ506 «.. 

Ϊάβαβ, Οατγίας ορρίἄσπι ΗΠ. 10 6. 1δὲ Ρᾳθγ ἃ ἀβιρ πο ἀπιαξι5 
οετὰς ΧΗ. θ00 ς. 4. 

Τρετὶ σϑβεθιβ ἀξαπίαν ἐα!ατῖθαΒ ΧΙ. δὅ23 Ρ. Υἱάς Ηΐϊβραπὶ εὲ 
Ηϊϑραηΐᾶ. 

Τργοῖιβ παρ πὰ5 ᾿πν ΘΕΟΣ Βαταθιιοδα, 1Π5 γι πηοινεϊ τητιϑῖοὶ γ΄. 17 ὅ 6. 
Ἰοατίπηι». ἀΡῚ ρυίαππι ἱπγϑ έπέα οοιποοάϊα βῖγα τραγῳδία. ἐν Ἶκα- 

οἰῳ τῆς “4ττιχῆς 11. 40 ". 
Ποαᾶτεῖβ ἱπϑαϊα ; 10] γογβαδξιβ οδέ Ἐπύτίρ ες Π, 61 ἃ. ν. δαφονῃ [οα- 

τία ΠῚ. 91 ". οὐ ἰομβέῃγοεεβα 1. 850 ἀ. ἰοαγίαπι νίπιπι, Ῥτὰ- 
γχαηΐαπι 1. 30 ". ς. 

ΤΟΠΕ ΒΟ] π5.. Ῥγορτίμ ποι θη γίγας ἀρ Πε]ῖος ἔν. 1783 ἃ. 
ἘοΒέμγοοβδα. γϑίιβ Πποιηθη ἴοασὶ ἰπβα]δο [. 30 ἀ. 
Τομέμγ5. Αὐουρεῖἀ!5 ΠΠΠ5.. οὔπὶ πιδέτο ἴῃ Ιδοι ἀοιποῦϑιιβ αὶ δίορεο 

ΨΠ]|. 346 ε. εχ [οπέμγε δὲ οἰπβ βουότο Ἡοβ γοηϊα σοηογαΐῖλο ὁπ ηξ 
«Θαϊομα, Μυταθμηὰ εἐ Εἰαδαίοπο ὙΠ. 301 ἃ. 

14α. ἢ Τρωϊκὴ Ἴδη ΜΙ. 77 α. 
1άδοϊ ἀἸσιει 1. 6. ἴουτοὶ 1. ὅ ἢ. 
Τάἀοπιοποιβ ΕΠ οΙποτί οι Ποπογαξιν πὶ σοηγίγνίο ἴ. 13 ἢ, 
Τἀοπιοποιιβ. Εἰρίουτι ἀϊβοῖ ρα! 85. οὐ αἰηΐοιβ.., οὐδ Πα τας ἐπε τ ρὶ- 

οὐτιι 11. 279 ἢ. 
ΤἸεοϊποτα ἔγιχα.. ᾿οἴπεηΐο ἱπγοϊαέα ΕΠ. οαρ. 6 8. 
Τοϊαπἴῆν πβάαε δ 4 βίο ]ας οτέπιπι ΕΥ̓͂. 156 ἃ. Ρ. 
Τήϊος “ΟΡ Ποπιθη Βαροιὶ ἀπάς ἀποίιπι Υ{Π1|. 303 ". 
Τοεπίδουϊαμι. ἀχράτισμα., ἄριστον 1. 11 Ρ. 
Ἰξάϊς, λαϊθανιο «παοάδιη ᾿ἰἀζϑαϊα ΧΙΝ. 629 ἢ 
Ἰρηΐβ., ΠΟΙ πιᾶρὶβ πΠ15 ΒΟπΥηἾ15. 4πᾶπὶ νἱπιπὰ ΗΓ. 57. ἃ. ᾿χηὶς ἐς 

᾿Πρθ 60. Γαρέϊ ροοπαβ 1υ1Ὸ Ῥτοπιοίϊοι5 ΧΥ͂, 672 6. ἔν ἰσποπὶ ονο- 
τηθηΐοβ τη] οτοβ ΕΥ̓: 199 ἃ. ποῖ ἱρπῖβ ἴῃ ἰσποιι εϑὲ ἀουῖσδη- 
ἀϊι5. ῬΙαέοπὶα ἀϊοίπι Χ, 440 ο. ἐρυΐϊε οἴαάϊο οι Τοά᾽᾽ οἀτι5. 
δοηϊσίνα Ργεπασοτίοιν Χ. 462 ἀ. 

ΠΙὰ5. Οὐποίας ΠπἸπαζοβ Ταθυΐαο ὀροτο ἐοβϑι αἴο χρτοβθδο πὶ μᾶγὶ- 

πιοηΐο πανὶβ Ηϊετομπὶ Κ΄. 907 ἀ. ᾿ 
ἼΠεα, τὰ ᾿ἸΙλίεια.. Τααϊ ΠΙοη565 ὙΠῚ, 8551 ἃ. 
ΤΠππι. {πὶ ἜΧΡῸρΉΔΕῖΟ σδοϊαία 1ἢ χήν ΧΙ. 782 ν. ἐπεὶ Ἰλίῳ 

χαχὰ ὙΠ. 01 ἃ, 
ΠΙῸΧ γνοτάϊχ, ὃ ϑηρεύων ΤΧ. 389 ὁ -ο. 
ΠΠγτῖϊ. θ᾽ ΠΙγτ ϊβ δὲ οοτιπη τορσο (ἀδπενῖο ἐγ υπαρ αὶ Αηϊοῖθα ΧΙ, 
ὍΙὉ ΡΝ. ἴῃ ΕΠ γτ οὶβ ορεϊμια μαδοίξας ἰγῖ5 ΝΥ, 081 ἴ. ὁδὼ ἃ. 
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ἸΡον, ΤΙουΐβ ΕΠ ὰ8. 1]. 64 ο. 
Τὰ ταβιβ Πανίη5.9. δαιηίοταπι ορρίάαπι Δ|ΠΠποὸπ5 ὙΠ. 283 6. υἱτὶ 

ποπῖθὴ ἐθ 164, 
[μπποτγία 5 ἀϊοεΐ ἀρ Ῥουβας ΧΗ, 514 ς. 
1πᾶϊ ὈΙΡᾶοοδ: ἀρὰ 4πο5 οοτέαπιοπ Βἱθαοἰἐαεϊα ᾿πβεϊευϊε ΑἸοχαπᾶον 

Χ, 437 ἃ. ". ἀριιὰ [πάο5 ποία εβδέ ἱποιγίασὶ τόσοι Χ. 484 ς, 

ἀριὰ δοβίοπι νἱηὶ ἄθυβ, δοτοδάθιβ ἔ. 97 ἃ, [πδοτχιη οοοπα [Υ]. 
153 ἃ. 6. τὸχ Αἰμισοομαίεβ ΧΙΥ, Θὔῶ ἴ, ϑαπατοογέξιδ [. 
18 ἃ. 6. 

[πάϊὰ. εἰπε πιατραυιίας ΠΠ. 93 ἃ. 
᾿πάήϊοα βἴογα. ουσυγθιία [{. Ὁ 8 ἴ. 59 ἃ. [πάϊοα ἤει ΠΙ. 77 Ὁ. 

ἔπάϊοϊ Ἰαριάθβ. αὶ 4υῖθι5 οοιηροβιξαθ. οοἸπδα ἰπ μᾶγα Ρέοϊο- 
πιδοὶ ΡΒΠοραΐοτιβ Υ, 200 6. 
Τηζα πα Πνυϊαμν ΘΟ: ποπιϊ παξι5 Ὀ οεἴπιιβ, μοπιο Ὀἱαοἰβδίπηια Χ, 430 ε. 
Τηρσοηΐαπι ποταμῶι ΡΙεσυμιαιο ἴα }6 4π416 οοοῖαπι ΧὝΥ, 690 ἀ. 
Ταἰεϊαεῖ, Πδοθηβ ἰπιξϊαςξὶ ἴῃ Ρομρα Ριεοϊομιαοὶ ῬΑ δά οΙρεὶ ρτοςο- 

ἀοηίος Υ. 198 ο. 
Ιῃπᾶ. ἴοηβ Τηγδοῖαθ. 4αεδιῃ γίπο ἀἰ 1 ΜΙάα5. Θὰπὶ φάροῖς ὅὅ116-- 

παπὶ γϑ!]οὲ Π1, 4 ο. 
πο Υ. 186 ἀ. ΠῚ. 844 ἃ. 
Ἰηβυΐα, ΙΝῆσος. Ῥᾶτβ ἀτὺὶβ Θγταοιβασαπι ΧΙ. 462 ". 
Τηβι]ατα σίπαπὶ (0 νησιώτης οἶνος) 1. 32 6. 
1ο. [5 σΌΓΒιι5. Ῥγουουθια! ον ΧΙΥ, 619 ο. 
1α Ῥάραπ, Ἰὴ Παιὰν νεῖ! Παιών: δχοϊατιαῖίο Ῥαοδηΐοα ΧΥ͂, 

696 ε«. υὑπ4ε οτίρίποπι ἀπχογὶε ΧΥ͂, σἂν. 02. 
Ἰοεαβίθ, ἰπ ϑεγαξιάϊς ῬΗοοηϊπβῖὶβ [ΚΥ. 1600 ". ποία οπιηῖθυς Θε- 

Αἰρὶ πιδέοσ. [αἱ ἀχὸῦ Υ]. 223 Β. 
1ο1α. Επγγεὶ Πα. δου δ ἀχον ΧΗ, ὅ60 εἐ.᾿ 
Τοϊαιβ οἄοτγα οοἰατπίοὶβ Ἠογοῦϊομι ἴῃ υἱΐαπι τονοοδέὲ ΓΧ, 8909 ς, 
ἴοπ ΟΝΐυβ. ροοσέα, νυἱοίοσ Αἰμοπὶς ἴῃ σοτίαπιϊπο ἰγαρίοο, βἰπραϊοβ 

οἶνοβ Οἴο ἀο!ο]ο ἀοπανὶς 1. 4 ἢ. Ὀ᾽θὰχ ἔμ!ε δὲ πια!ϊοσοβὰβ Χ, 
439 Γ΄ οὐτὰ δορθοοῖο οοπγνογϑαΐυσ ἴῃ Οο ΧἼΠῚ. 003 ε. 

Ιοπ., ΧΌΙΗ δ]ῖα5: παῖς Τοπίαο5 Νγμρμδο νἱοίαπι ἤογομπι (τὸ ἴον) 
Ρτίται ἀοπατιπέ ΧΥ, 681 ἀ. 083 ἃ. 

Ἰοπία.. ἐωνία. Ατεδοτι βοσπιομο {05 αι} 81115 ὁΠαππδορι ἐγ... Αἰ 1ϊ5 
βἰἀον 5 ΧΥ,, 681 ἃ. . 

Ἰοπία Ἰυχυτγίαο ἀδάϊέα ΧΗ. οαρ. 26. 98 - 390. ἡ τρυφερὰ καὶ καλ- 
λιτράπες ος Ἰωνία ΧΙ. 8294 ἔ, Ἰώνων τρυφεραμπεχόνων 
ἁβρὸς ἡδυπαϑὴς ὄχλος 820 4. ἴπ ἴοπὰπι ᾿υχυτγίαμι ρτογοῦν 
Ἰμαιν ἐν 1ὰν 26 ἃ. ἐτῖα αὐαθοοσμν σοποτα, ᾿)ογοβ. Δθοὶοβ, ἴο- 
πο5 ΧΙΥ, 634 ςο. ἰοηυπι νεΐθγιιμι ἱπρθπίμπι ἀπσιιῆν : μοβίοσιο- 
ΤᾺ Τ10}}6 οἴ ΠΙΟΤΟ5 Ιοπρσο ἀϊνοτδὶ ΧΊΥ. 095 ". ἴΙοπο5 δά νοϊπη- 
{αΐεπι ἱπιρογαπέϊιπι δι᾽ θαυ θαγοτιπι 56 δοοοπιοάατιπε 0924 ἀ. 

Ἰοπίοα πατπιοηὶα ΧΙΥ, 624 ἃ. 625 Ρν. ἡ ̓ Ιαστὶ μοῦσα θ24:. 
ἄττα οὐ αὐβέετα, ποὴ ἰΐα πι0}}15 τ ρτὸ τοοθπίϊογιπι ἑομῦμα πιοτὶ- 
Ἰλ5 Ραΐατος Θ9 0 "». 
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Ἰοπίοα οατπιῖπα Ἰαβδοῖνα ΧΙΝ, 690 6. Τωνιχὴ ῥῆσις ΧΙΠ. 
5783 ὑ. [οπῖοα οἔ ατεϊθοῖοβα χυτὰ Χ. 440 ". Ιοπῖοα βαϊέδεϊο 
ΧΙΨ. 629 «6. [οπίσαβ ππυ]ογο5. οὐ ποίαβ ΠΟΘ ΟΠ 85 6586 οἵ 4ι86- 

βέσπι οαρίαπίοβ. αἷξ Αοβομίποβ ϑοοτδίέϊουβ Υ. 220 ἢ. ἰ[οπίοιιβ 
πλούταξ ΙΥ. 132 ἢ. 159 4. 

Ἰοπίαε5 Νγρθας ΧΥ͂. 681 4. 689 ἃ. ". 
Ιορα. δῖος ξογέαββε ρτὸ Ηΐρρὸ βογιρέιμη οροτέμ!ς ΧΉΠ. 557 ἃ. 
ἴορεβ. Αἰβμοηίθηβοβ. νοοαυθαμί Ρἰβοίοι!οβ., 4005 4}11 οτγιεπιοβ. ΚΠ. 

329 ἃ. 300 . 
Τρμΐο!β. Ρμγ]δοὶ ΠΙῖπ5. 5δοτὰ ἔδοϊξ οὐπὶ ραίτε ΧΙ. 498 ". 
Ἰρμίοϊαβ. οοτνβ ΒΎΡΒΟ. ΟΡ] ες. αὐ ῬΒαϊαπίδυπι πιϊδβῖὶ5 Ἐμοάο εχ- 

οεάογο οὰπὶ οοσὶέ ΥΠ|. οδρ. ΘΙ. 
ΤρΒίο 5. Ηατρα! γοαπι ἀπιοτα ἰρβῖυβ οαρέαπι βρεγπῖέ ΧΙΥ͂, 619 ε. 
Ἰρμϊογαίοβ Οοίγίὶβ ΠΠαπὶ τορὶς ΤἩτγδοίαθ ἀπχὶς πχότοπὶ ΕΥ̓. 191 ἃ. 

ΟΣ ΑΕΠοπΐβ ἴπΏ ΤΗγαοίαμι οπιστατὶ ΧΙ, ὅ82 Ρ. οομνίγιιμα 
οἰ πιρέϊα!α ΕΥ̓. οαρ. ὅ. 

᾿Ιφικρατὶς. οαἸοοδιποπίϊ σοπιβ ΧΙ, 471 Ρ. 
ΤἸρμΐξαβ ΕἸουΒ., ἃ οὐΐὰ5. υἱοίουῖα πυπιογδίισ ΟἸγιρία5 ῥτίπια ΧΙΥ͂, 

603 ἢ. 
Ιριγοπ μεῦρθα Π|. 69 ἀ. 71 «. ΠΙ, 90 ἃ. ἥοτεξ δδβίαί ΧΥ͂.679 ἅ. 
τὰ νἱγοσιλ πι6] πποσιιηὶ ρτὰθ ἴτὰ τυ] όσα. ΧἼΉ, ὅ 58 ἢ, 
ἴτοπο. 146 Εἰτοπο. 
1τὶ5 ἔο5. ΧΥ. 682 δ: ἱ{τῖ5 ΠΙγγίοα ΧΥ͂, 681 ἢ. 6893 ε. 1τῖβ. δα 

115. ἃτοιηαίθιι5 ἰταμδυθοία ἴθ ρομρα ΡίοΙοπιαοὶ ῬἈΙ Δ ΟΡ μὶ 
ΡΟ. ὦ; 

[τϊθαπι ἀπρποπέθμῃ ΧΥ͂, 688 6. 689 ε. ἢ. Υ. 19 ἀ. Χ, 
439 Ρν. 

1τὶβ ἀθα: εἱ βᾶοτα ἔαοϊπηξ 61 ΧΙΥ, 64 Ρ. 
ἔτὰβ. ὕπορο ἱπίογίοοίο, Εσγτγάγιπι τορο. ἐγταπηϊάοπι οοουρανῖέ 
ΟΠ. 289 ". 
᾿ξ πέ]ο5. τὸ τόρ υσοσιπι ΓΤ ταουπι ΧἼΠ, 5306 ἀ. 4 
Ἰβάτοθηβ.. ἀτόποι ΑἰΠμοηϊοηβὶβ Υ. 218 4. 
Ἰβομαβ. πηογορίγιοἱβ ποπιθη Κ΄. 100 ο. ΧΙ, 587 9. 
Ἰβοβίαοὶ τὰοσθὸ ΠΠΡΟτα πεν. δὶ 415 Δάν ΟΓΒῸ 5. δὰπν ΙΟΟῸΠὶ. ἘΝῚ 6ϑέ 

ποτὶ βοήίθβ. Ῥηγυρίαπι μαγιποπίαπι Εἰ 115 δοοϊπαῦ ΧΙΥ͂, 624 ἃ.". 
Ἰβομοπιδομι γλίσχρος γοσαΐαγν ἃ Ογαέϊπο 1. ὃ ἃ, ᾿βοβομιδοιβ ρᾶτα- 

Βἰ[ο5. δ᾽ αἰθ86. ἀϊοϊτπτ ἀρ Αταγοίοι Υ]. 237 ἃ. ᾿βοβοιβδοθιβ, 
οἶα ἀϊνιεαϑ. ρογάϊ 5. 6586 ἃν Αὐΐοοὶς οὐ Ερίοϊο αἷἱὲέ Ἠογδοιάοβ 
Ῥοπέϊοι5 ΧΗ, 537 ο. 

Ἰβοπουιλοθβ ργᾶθοο, ΝΥΠΡΠΟάοΥὶ πιϊπιὶ ἱπιϊίαίοῦ Χ. 452 ἢ. 
Ἰκίοία οχ υγἰπιιεῖπι οοποῖδα οάγηθ πλ] 0 οὐπὶ ρίροτο ματαία ΓΧ, 

370 4. 
Ἰβοογαΐος δηιΐοαθι πάρος δίοέαηίταμη πιοτοίτίοοι ΧἈἼΠΙ. ὅ902 ". 

δοίαίο ργονθοίϊου [να σίβοαπὶ ἀπιαγὶξ. οχ 48 Π]ϊοΙαμι δυβοορὶξ 
1014, ἃ. 

᾿βοβέαβίϊοηῃ ΧΗ, 508 ἃ. 
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755α., ἰπβιῖα πιατῖβ Αὐτίδεϊοῖ, νἴπαπι οχί πεΐτπιπι μαΡοὲ 1, 95 ἃ. 
Ἰξέεσ ἤυνῖα5: π᾿ 60 ρου 5 ΔΥ ΒΒΙ Π5 ΡΙβοῖβ ΥὙΠι 381 
Τπεμιία οι ει εὐ ᾿βεμυνιπι 4π 6} 6 Ὲ σοτοπὰ γ6] οοτοα ΧΥ͂, σὰρ. .20. 

Ἰπαππιαβ πιογοίτῖς ΧἼΠῚ, 587 6. 593 Ὁ, 
Ἰ5ε μη. ΟὟΠΧ ἀρυΐ Ογρτίος ΧΙ. 479 ο. 
Τια}1ὰ. ἐξ Ἰπαλίας χόνδρον καὶ πλευρὰ βόεια 1. 97 6. Ἰεαϊίατα 

ἱποο]οπίεβ θοτοβ ἰγ. 152 4. Πξα!]απὶ δάπὲ ΡΙαίο ΧΗ. 597 ες. 
Τία!οα παϊαξίο ἴ. 20 6. Τέα]οαθ πιεηβαθ [. 95 6. [ξὰ]:σοόταπι πὶΐ- 

τιοτῖπὶ ᾿ἰδέγίοπεβ Χ. 452 ἢ, Τα Ποα νἱπα [. σὰρ. 48. 
Τ πο πλ]έοβ Παρεῦ μοτγέιβ ἴ. 9 ἀ. [{πασᾶπι ααϊ556 Ηοπιογιτα 

Βηχὶξ Ηονιποβίαπαχ ΧῊ], 597 ο. ἢ. Πβαροπβῖβ οτεγβοπιοένα 
ΕΧ. 392: Ὁ 

ΤΕΥ ΡΠΆ}}. παϊπηοσιπι σΌπιβ ΕΥ̓. 129 ἅ. 4ιοταπι ροσδοπα εἕ Βα- 
υἱέαβ ἀεβοσιθιασ ΧΊΥ. 622 Ρ. 

]ίοπ. σεπιβ ἐὰθοτὶβ Π. 62. ἃ. ". 
Τεγίαπι. Ρ]αθοηέαο. ΘΘΠΙΙΒ. ΟΠ δοβᾶπ0 «οἔ πλ6}}6 σοπξεοσέιπι ΧΙΥ͂. 

040 4. 
Ταρ]αη5, Ζιὸς βάλανος 1. 38 ἃ. πὰχ Ῥοπεῖοα 1]. 9 ". τὰ τὰ 

οἰδοέϊοα 1014. 4. 
Πιρυτέμαο θ ΘΠ πὶ ΟἾ πὶ Ματιο Υ. 991] ο. 

Τα απα Ρἰαδοπία ΧΙΝ. 647 ὃ. 
ΤαΠ1ἀε5 ρῥἰβοῖο! ΥΠ, 804 ἢ, Οοπῇ, []π|5. 
Τα}5., ορρίἀαπι (εἰ ἐπβιαθ, ραίτία διπιοηϊάϊα ΟΧ, 456 ἀ. ἸουλίΞ 

δὲς θῖνες 1. 318 -. 
11Ππ|5 λοβαν, 146 (λοβδ τ, 
Ταϊι5 Ρἰδοῖβ ὙΠ. 284 ἀ. (εοπῇ, “[ι11465.} “Ἰέθηι πυλαβεῖϊευδ 1014. 

εἰ ὙΠ. 30 ἃ. 
Τὰ]ὰ5. δὲ απ5 σα πε]. πᾶ Ἰαπίποῖπιπὶ ἐχογοοπέπιπι ΧΊΙΥ. 618 ἅ. 
ἴχπο αριιἃ Ἡοπιοτιπι, δια γοβὶο οἷθο 56 ἱπιησίε ΧΥ, 688 ἅ. ε, 

ἴὰπο ἀρὰ [1 οοάἀδομηοπῖο οοτοπαΐιτ οοτοπα ῥυίοοπο ΧΥ͂. 
Θ73 α-. ἴαπο [ιδοϊπία : δου ϊξα πὶ εἷὰτς Βοόποτοπὶ ΧΙ, 540 
ἃ. Β.. Τιποπὶβ δαπιῖαθ: τορι ΧΙ. Θὅὅ ἃ. ΧΥ͂. 672 ΡΝ. αδὶ 
ἄδδο 5] πυ] Δ σαι πὶ ἃ ΡΊΓΔΕΙΒ ταρέαπι οδέ. ααοα {ΠῚ ἕλπιθη ἀβροτ- 
ἕατο πόῃ ρμοΐιοσιπέ ΧΥ͂, 672 ΡΝ. - ο. ᾿πποηΐβ ροτει5 απ 1016. }». 

Τυποηΐαν ᾿ποοάογο ἱπιρ]οχὶβ Θὰ ἢ 15. Ρτονοσρθίαπν Χ , 9 5 «. ἢ. 
ΠΙΡΡΙΓΟΥ Βα δ η5 ἱπάποϊξιτ ἃ νοΐοτὶ ροοία 1. 92. ο. τη "δ ̓Ἰοέᾳ πιοηξε 

Οτοίαθ παίιβ δἕ ἃ δῖι16 Ἰἰδοίαξιβ ἔν. 375 ἢ. 370 «. βὰν ΑἸρβμὶ- 
ἐγ ΟΠ 5 Τοτα βουρῆθη ἄομο ἀαὲ ΑἸοιποπδο. γ166 Α]ομηιοπᾶ. 
ἴπ σΟΙ θα 6 ἔογπιὰ πὶ ὙΟΓΒΊΙ5. οδῦς οαπὶ ῬἨΕΐαπι Υἱγρῖποπὶ ἀε- 
Ῥοτῖγοξ ΓΧ, 395 ἃ. ἀΠαθ ἴπ αὐτιπι, ἵπ ἔαπσππι, ἴὰ ἈΠΠΔΘ 
Τογπιαπι τηπέαέι5 ΧἼΠΠ, ὅΘ0 ἃ. 486 ποθέὰ νἱσι] 5. ὕτὸ Ὑτοῖα- 
πὶβ ουτανοταξς, δὰ πιράϊο ἄϊο ρεγάϊά τε γοϊαρίαές βυναοί5 ΧἼῚΙ. 

511". Ῥτομπιοέμουπι ραπὶδ ὁ» ἴσπιοπι ἕατέο ἀθίαέαπι ΧΥ͂. 679 6... 
ΓαρΡ ον Αορσνρεθβ. ΝΒ. Υ΄. 208 ο. ΤαρΡῖξον Οἰοσία. ΧΙ. 

478 Ν. «. Ὀιάνιιαοι ΧΙ, 477 Νν. εἰλαπιναστὴς εἰ σπλαγχνο-- 
τόμος δρυᾶ Ογρτῖος {Υ. 174 ἃ. ἑρχεῖος Υ. 1896. ΧΙ. 400. 
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ἑταιρεῖος Χ. 446 4. ΧΠΙ. ὅ72 ἃ. ε. ξένιος ΧΥ͂. 696 ἃ. Τιρ- 
Ρἰέον - Νερέασπιβ. οἰπβααθ ἐοιρ απ ἴῃ Οὐτία Π. 42 ἃ. Πιρρίΐοῦ 
Ῥείοτιιβ. ΧΗ, 640 ἃ. ΓαρΡ ξου τὸχ βυιοοαββὶέ δαίσσηο {8.139 ἃ. 
Ταρρίξεν βογναίου {Π. 38 ἀ. ἔου!β βοσυαΐοσι5 ροουαπι ΧΙ. 460 6. 
471 ἃ ὁ. 4387 ἃ. ΧΥ. 678 ο. 

Ταρρίξον σοσπομηϊπαέαβ Μοποογαίεβ τηθάϊοιβ. ἴπ ΘΟμ ἰδέ 5110 
Βαρπῖε Ἠδγοῦ!θπι., δίογουτιαιπι οὐ Αρο θη Υ11. 989 ἃ - α. 

ἴονῖβ δὲ σϑρὶβ σθγεθτιπι. Ὑ146 Οδγορτημι. “ιὸς ἄνθος ΧΥ͂. 
679 4. εὐῶδες 4)εὸς ἄνθος ΧΥ͂. 0684 ". Ιονὶβ βΙαηβ. Υἱά6 

- ἐπραπ5. 
Ταναῤιοβένμ ῬΕΙ͂ ῬὈγαββίοαπι. Ῥ6Ὶ ΘΔ Π6ΠῚ. ῬΕΙ͂ οδρρατίη ΓΧ. 370 

". ὁ. ΡΕῈΥ 605 41 δά Μαγαίβοποπι. δά δαϊαμηΐπα. δά Ατέεμιϊ- 
βθση Ρυρ πα Χ, 380 ο. ἀ. 

Τηβέειαθ ἀὐτοα ἔλοϊθ5. δυτοῖβ οουπ5 ΧἼΙ, 546 Ρ". 
Τανεηοϑ᾽ οροτίοἑ ἀοϑαθνῖσα δὲ ἀδβραπιασα, βἰοαξ σἱπιτα ΠΠ, 306 6. 

ποὸπ ἃηίε ἀδοίϊπηιμι Οσέαψτιηι ΔΗ ΠΙΠῚ στιβέατο σίπππι ἀοθαπέ, οἵ 

αὐϊάοπι πηοάϊοιν δἀπιοάθππη ἀδᾷαο αὐ ἃππιπὶ ἐγ οβπητιπὶ γε] 
φυλάταροπππθι Χ, 440 ἢ. ο. 

1. 

Τιαθάδοιι. Θ᾽οαΠι5. οὐ ΓΧ, 409 6. 
1 αθιδαπυπ σἰπιπὶ ἴ. 20 ἢ, 
Τάρταχ. Ἰὰριι5 ρίβοῖθ ΚΠ. οαρ. 86 54. 
ΠΡ τοπία,, γ6ὶ Ἰαθτσηΐπβ Ροοα αν Ῥογβίουπι, ΧΙ, οἂρ. 68. 
᾿μαρθγχὰβ. οὐονίβ. σοπὰβ ἔγαρταπέῖβ τὰγτυΐα Χ 514 ἃ., 
1.4... Εἴὰ5. Ροξὰᾷ πιαϊΐας σοηΐος νἰΐζαιη βυβίοπίαπέ 11}... 40 6. γῥτί- 

τὴὰπὶ ἃ ραγία ἰὼ. ΧΙΥ, Θὅ8 ἀ. 6. Ἰαοίθ δὰξ μλ}50. πιδοογδία 
ΒΘΙΘΠ ΟἸΟΙΠΙΟΥΪ5. ΡΥἰαϑαιαη) βογαύις {{Π{{Φ 74 ἃ. 1Ιὰς σα! ϊπδο. 
γιάς (ἀλΠπ{πὰ. 1Ιὰο Ἰορουὶβ. ἰοοοβο, ἀϊσίπιμν ἀ6. οἶθο ρῥγοέϊοβο ΧΙΥ. 
Θὕ4 ἔξ. οειμι Ιδοίϊθ.) 14 εβδέ Βυίΐγτιπι Χ, 447 ἀ. ἰιδείεβ: 
νἱάς [ηἴτα. 

ΤιαοαθΠᾶ6 9 ΘΠ] οὰπι σοπι5 ΧΙ]. οἀρ. 59. ΧΙ. 527 ἃ. 
1υδοεάδοιιοη. (οοπῇ. ὥρατία οὐ ρατίαῃϊ.) ᾿μιαοοδαοπιοπο υἱγσίποβ 

πὰ οαπὶ ἱπνθηΐθι5 ἴπ ΟὔΒοῖτο οοποίανὶ ἱποίαϑας ΧἬΉΠ, δδῦ ε. 
ΧΩ] το. πυρέαθ νῖγοβ οοοὶ ἐμ 65 ἔοβέο φποάαπι 416 οἰγοιμι αἰίατο 
ἐγαοίοβ ΘΟ] ὰρἷβ οαδάοραπε 1Ρ14. ο. ἀ, ᾿ 

1 ἀοοάδοπιοιϊ! «ὦ (πάπαν πάν] Ῥσαθῖο υἱοί ἃ ΟὐπΟπΟ Ι. 
3 ἃ. ἱπνοηίογεβ βαϊεαςοπίβ. απ μἢ]ὰ 1. 14. ἀ. 

1μαςοάδοιποπί! ΑρΟΠ πα Αἰαγοἰαοὶ βίσππθν ἱπαυταΐξατί δαγαπὶἢ 
δυηξ ἃ τοθβο ἰ. 239 ἃ. οἵπὶ ἀδοτῆι ἴαθδι Ὑοζξιηι, οἱ 5 
εϑ5εῖ ἁυσαπὶ ἀγσοηέιμηνο πὶ ἀσθοπὶ ἰηξοττα. ἀρὰ σἱοῖποβ ἀὐ- 
οδάαθ ἀσροβαοταπέ Υ]. 233. ἢ. οἰβάοπι ἀεῖὶπ ἀγσοπέιπι ἃ ἴγ- 
βαπάγο ἴῃ ἀσροὰ ἱπέγοάἀαποίπηιν λα] όσα. πποϊοσαμη. οαιιδδα Γυϊέ 
1θ14. Ποϊοίατιταν τπο5 οἰνταίο. ἐοηαίος. ρου παοίος. υϑοασιπέ 
ΥἹ. 271 ς. ἀ. ἀυτὶ εε οτιαᾷοῖος ἴῃ Ποϊοίας ΧΙΥ, 057 4. βορτιὶῖ 
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ἰπ Ροέι δὲ ἱπ οἷθο. πδὸ ρτορί παπᾶ δὲ ρμοίαηάαπι 8656 πππέιο. 
ἀποϊίαηξ Χ. 432 ἃ. 433 ΜΝ. ΧΙ. 463 ζἔ. πος Ῥο!!ατὶϊς αξαπίιν 
ΧΙΝν, 607 6. Οοπῇ. Ιν. 15 ἔ. 160 α. ἴπ ρτοῦτο ρομποραπέ. βὶ 
415. ράτσιπν ὙΊΓΠΠ ἔογπια ἀὰΐ ΟΡ εβίουα οϑϑθὲ οοσροσο ΧΙ. ὅ500 
ο. 4. υπρποηίαγιοβ. δ Ἰαπάγιπὶ ἰπἴθοίογοβ ἀγρο εἰοοοσαης ΧΥ͂, 
6080 ἴ. 5οά ἀεϊπάς ἃ ρῥτγιβείπα βονογιἐδές ἀοξοογιπέ, ἀπᾶς μ65- 

Βὰπὶ τα οθαρὶξ θοῦ ΤΟΘΡῸ] οα ΧΥ,, 681] ο. 
ἴω. "6}Π15 ᾿υιδοράδοπιοηϊ. βίοις Οτοέθμβθβ, ρυϊ αβαααπι δοΐοπι 

᾿πβίγυδηξ, ΑΠΟΥῚ βάοστὰ αοπιηέ ΧἼΠΠ, 501] ὁ. ἢ. αὐ εἰθίαο πιο- 
ἄα]ο05 ἴπ ποβέοθπι ργοποϊδοιπέυν ΧἼΠ], 17 ἃ. ΧΙΝ, 026. 627 ἀ. 
Ὑγτίαοι οὐ αἱϊα Ρε! θα σαγμηᾶ τοοϊξαπέθϑ. ΠΌΠΙΘΓΟΒΟ Ρα588 

ὡς βταῤιαπέαν ΧΙΥ. 630 ἢ. 631 8. ". 
Μυβίοοβ βέπάϊοβι ΠΥ, [84 ἀ. νεξοτυσηαις ᾿ἱπϑεϊεαέοσι ἴπ- 

Ῥγίμνὶβ ἴθπδοοβ ΧΙΥ͂, 024 ο. νοίογοπι πιιιβίοαμλ πηαχίπιο ἐπίο- 
δταπι βογνασιπέ ΧΙΝ, 632 ἢ 633. ἃ. πρὸ τῇοέογίοαπι ποο μι ὶ- 
Ἰοβορμΐαπι αὐ! τέεθαπε ΧΠἼΠΠ, 611 ἃ. 

Πιαοοἀαομηοπίοταμη οοπνίνία ΕΥ̓, ολμ. 1 ὅ 5644. 4υοτιτα, ἐς πὰΐ- 
ἐαίοῃι 58186 τί ἀοε ι γρατιία [Κ΄ 138 4, μαστιγώσεις ΥΠΗΠ. 850 ο. 
οα!οοα ποία ορέϊα ΧΙ. 483 "ν. Τιαοοπίοας οαπάϊάας. οτορί ας 
Υ, 21 ς. Ἰμαοοπίοιι5. ογαΐου ἁιγοιθ ἴῃ ροιηρα Ρεο]οιηδοὶ ῬΒϊ- 
ἸΔάο!ρηῖ Υ. 198 4. 199 «. οοἴϊομ. ᾿μαοοπίοιπι ροου!απι πι}}}-- 
ἴαγε ΧΙ. οἂρ. 066. ᾿μαοοάἀδοπιοπίοτν παρέϊαθ. ξογειϊέας ΧΗ. 
δῦῦ 6. τοὸβ 4υϊ4απη ἴῃ πιρέϊϊ5 ΧΙΊΥ͂. 640 ἃ. Ῥτομπιδομίοντιπι 
ἔεδί. ΧΥ͂. 0674 ἃ. ν. σγιπποραράϊαε ΧΥ͂. 678 Ρ. ὁ. νἱοίοτγίδ 
αὐ Τ γτοαμ ἰν14. ἢ. 

Πιαοοηπίοα παϊαέϊο ἴ. 29}, οοηξ, 1. 14 4. ΤΥ΄. 180 ε: Ιμαοοηϊ- 
ΟἿ οαπΐ5. νοηδίοι5 ἱ. 95. ". Πιαοοπῖοα ἰδοέαοα {{, 69. ἃ. οποὰ- 
τὶα {Π|. 74 ἃ. πια]ιβ ἌΤΡῸΓ {Π. 82 ς. 

Ἰαοοπίοαθ ροββαο: μύχηρος [ἷ. ὕ2 ο6. μουκηροβάτας Η. 
3 ". λυσιλαίδες 11. δῦ ε. κυνάδες ΙΧ, 409 ἀ. χώϑων ΧΙ. 
489 ". 

Τιαροτέι5 ρἰδοῖς ὙΠ. οαρ. 190. 
ΤΠ αοματοβ ΜΙ ποσναπι ππδανὶε ΙΧ, 40 ἢ, ΤιΔοματὶβ. ἔαπιοβ ἐνὶ, 
1 ῆε5. Ραΐον Ἰ)οιιθας Υ]. 944 ς.. Ῥεύβοπὰ ἰὴ μόνα ΡῈ} 

ἱβευδυποβολεμαίῳ Ψ1. 3600 ἃ. 
Το πια. Οὐ ὙΤΌΤΙ, ΒΟΓΠΊΘΠ 6 Ραμα ΗΠ. 118ι:-. 
Τιαοἰαΐαπι Ργομπιοπίογι αν: ἀδὶ ἰπ Πα ποπὶβ ΠΟΠΟσΘ πὶ ἀηπθα ρίξαν 

ΘοἸουτῖίαβ., δά «πὶ Ομ 5. [{αἱϊ οοπαππε ΝΠ, 541 Ρ. 
Τιαοῖι5. ἀυὺχ οοϊομογιμι 4 ῬΠαβοϊ οι οοπάϊἀογαπξ. Ραϑίοσὶ 

βαϊβαπιοηία ἀθάϊς ρτὸ βοῖο. ἴῃ 4ιῸὺ δοιἸοατοίυν ορριάππι γΠ. 

297... .2998. δὶ 
Τιλοοπἰδίαο., οαμέοτοβ, (αἱ ἴπ ὁμοτῖβ (πδάγαξίϑ οαπορθαης ΕΥ΄. 18] ο. 
Τιδοΐο5, χορδαὶ, ἱπεοπεῖπα ἰπ οἴθαπι ραγαία ἴ. 4 ", ΠῚ 94 ο.ἴ. 9 ἃ. 
]αοίαοα []. οαρ. 79 - 81. ορείπια Ἰαοίοα σοηβοίαν πἰστὰ Εἰ, Οδ ο. 

Ιδοίιοα πο ηβ5. οὐ (ἀαϊαίίοα 11. 9 "», ᾿ασίμοαθ τἰδι18. ΘΠ ΟΥ- 
ψάτγο ρμμίαίαν νἶτο5 αὐ γ ηογοπι Εἰ. ΘὉ ἡ" -ἰ, 
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ΟΠ αοαβ.. ὉΔῚ ἀπέοεα ΠᾺ}Π| δαθταπέ, μοβὲ ἔοστϑο τποῖαπὶ ὀχοτίϊ ὙΠ, 
ΦΘΟΘΕ, ᾿ 

Ἰιαογάεοβ. δὲ Τίπιου. ΡΠ] ΟΒΟΡΗΪ ἴῃ οοηνίνίο βίτοπυθ Ρίραπέ Χ. 
438 ἃ. ᾿μδογάοβ. ἃ} ἅπβοσε ἃπιαίι5 ΧΙ}. 606 ε. 

Τιαάοπ, ἤπνπιβ Ατοδάϊας ὙΠῚ. 332 ἢ. 
1ιαὔτεῖ ΤΊ 8565 1π τποιιοτίαια τουοοαΐ μἶτα ΟἸΐπι Βι0]1 ἀαία 1. 2 Ρ. 
Τμαοβίσυβομος Ἠοιποσῖοὶ Υ. 192 ". 
Ἰμᾶσαπιβ., ΡΙαοοηΐδθ σοπιβ {Π|.110 ἃ. ΧΙ, 656 “. ᾿ 
Τιάροπᾶ, λάγηνονγ δὲ ψαβὶβ ροΐογί: εἰ πιθηβυσταθ ποθὴ ΧΙ, 

ον. 100. 
Τιαρσοπορβοτία, ξεβέαπι ΑἸοχαπάτίας ἀρὶ βοϊϊέαπι ΚΠ]. 276 ἃ. ". 
Ἰιασίβοα, ἱπογοίσιχ ΧΗ͂Ι. ὅ70 ε. ὅ80 6. 592 6. δπιᾶΐϊα ἃ 5616 

ἰβοογαίε ΠΠΙοΪαπὶ εἰ ραροτὶε ὅ92 ἀ. 
Τιαροάϊαβ ΠΟΠΏ1}115 γοσδέιν οι ανὶβ ΓΧ, 390 Γ. 
Τιαριβ. Ῥεοϊεπιαοὶ ρεῖμιΐ ἤΠΠ5 εβύ Τμαϊάς ΧΗ. 576 6. 
Ἰμαραββαδ ἰπϑι|86.. ἃ ΙΘροΥ 5 ἀςπομπιϊπαίας ἴ, 30 ἀ. 
Τιαργπίοπ οορποπιοῖ [)6πι06}15 ράταβιε ΧἬΠΠ.. ὅ 84 ἢ. 
Ἵνα Οοτίπεμία πιοτεέτῖχ ΧΠΙ. ὅ70 4. ε. ΗἩγοοατὶβ ἴῃ ΒΙΟἾΠ1α παΐα 

Οοτὶπέμπμν πϊστανεταέ ΧΗ. 88 ". ο. ὅ89 ἃ. οἸπηπίθμι 4186 
ἀπάυδπι ἔπογαπέ [ουπιοβιββίπηα 87 ἀ. οἱ πὶ δοοοββι ἀπ 6 1}Ππλὰ 
(ΧΗΙ. 85 4.), νεέυ!α νεγοὸ ἐμ  Ππιὰ 570 ν. ο. τιάθε Ἐπτιρῖ- 
ἄοια 582 ς. ἄ. ἴῃ 1ρ50 οοἰξέιι οχβεϊποία ρου θεέυν ΧΉΪ. 587 6. 
4111 οοοίδαπι ἃ πα τι 15 ΘΠ. }}} 15 ἰπ ΤΠ Πμοϑβα!α αἰππέ δὲ 56- 
Ῥυϊέαπι ἰυχέα Ρεποῦπι ἤυνῖαπι οὐπὶ ορὶ σταθμούς 89 ἃ. ἢ. 
411 ρτορο ὑταποῦση (οΥϊπέμὶ βορυ]απὶ ἀϊοαπε ᾿δ1ἀ4. ἢ. 6. Ατί- 
βέρρὶ εὲ Πιορθηὶβ 46 Ἰιαϊάς ἀϊδρυξαίίο ὅ 8 8 6. ἔ. Ἀϊο ποὴ (οὁ- 
τἰπίθιβ οδὸ ποο ἢ αἷς ΕΥ̓͂. 137 ἅ. 

ἴιαἷς ΟοΥπέμία ἱππῖοσ. Τἰπαπάχας γὸὶ αιηαβαημᾶγας ἢ]ἰὰ ΧΗ]. 
δ83 ο. ΧΙ. δ74 ε. 

Τιαἴα5. (α 4ὰ0 ἰπιξιιπι ἔαοξιπι ἀπιουῖβ ΡΌΘΓΟσιπι) ῬΟΙορΙ5. Ἀἰΐσπὶ 
Ομγυβίρμαμι ταριῖε ΧΗ. 602 ἢ, 608 ἃ. 

Ἐμαπιΐα ΞΌΡΟΥΙΟΥ . 1 Βοηιϊβέοο! 5 βοοσίυσα. ΧἈἬῊΉΠ. 576 6. 
1 αυιΐα ἰμηΐοῦ. ΑΕμδμΐθηβὶβ ἐἰθἰοἶπα., πιοτοίγῖχ. ἃ Ποπιοίσὶο Ρο- 

Ἰοτοοία ἃπιδία. οχ {πιὰ οἱ παία οβϑέ Ῥμῖα ἤΠα ΧἼΠῚ. 577 ο. 
ΧΙΨΝ. 61 «. ἢ, πιασηϊῆοα οοοπὰ Ποπιοίσαπι Ἄχοθρὶ ΠΠ. 10] ε. 
ΙΝ. 128 ". [απϊαθ Αρῃτγοάϊίαο τοι] πὶ ἀοάϊοαπέ ΑἸΒ ΟΠ θη 568 
Ἠεπιοένο αὐυ!απέοβ. ΥἹ. 253 α. ἰέομι Βοθαπὶ ἰθιά. ". εαήοπι 
Θ᾽ογοπο Ῥοθο!οη. ροτέϊοιπι οχϑίσιοπάδπι ουγανῖε ΧἼΊΠ. 77 ο. 

Ἰ απιΐαπν βαπὶ ΠΟποβέϊιβ Ὑΐγοσο αἷέ Ποπιθέγιτπι ἀαδπὶ Τυγϑὲς 
ππλομὶ Ῥοποίορεα ΧΙΥ. 61 ἃ. 1μαπιας [αοοίς ἀϊοία εχ δία- 
Ἑοηΐβ Χρείαις ΧΠἼΠΠ. οἂρ. 39. 

Τιαμιΐα Ρἰδοὶβ εχ οαγε]ασί ποῖ ὙΠ]. 580 ὁ. ἰάοπι σατΌΠατα8. ὙΠ]. 

906 ἃ. 
Τιαιηραθ. πιογοίτιχ Αξέϊοα ΧΠΠ. ὅ 88 ο. 
Τατρὶίο δαιῖα ΧἼΠΙ 5983 6. ἢ. 
Ἰαρο, ὁ μάντις, κου. ΥὙΠ|, 344 Γ, 
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Τιαπιρτΐαβ οοήϊπι5 ΙΧ. 379 ε. 
ΤΠ Αρτιι5., 5] απάϊ πα σιβέου ϑΌΡΠΟΟΠ 5. 1. 90 
Τμλιηρτιι5 πιιδίοιιδ μου ηρ τὰ ἃ Ρ]αίομς ΧΙ, ὅ06 ξ, αὐδέομπιϊαϑ 

ἔαϊε {Π. 44 ἃ. 
Πιαπηρβᾶοιβ. ΓΘ βίο} ἄοπο ἀλέα. 1, 29 ἢ, οἶτοα Παπιρεασαπι 

παβοϊξον ἰζ0.. ἔα} γῖ5 σοπι5 ΠΠ. Θ2 ο. 
ΤΠ απιρδδσοῆὶ Ρυίαριιπ νοπογδηΐιγ, αὶ ἰάσμυ ἃς ᾿Ἀδρῦμίϑ Ι. 

30 "- 1 αμρβδοθητ5 δαπποῖ5 ἀρ Ηἰρροπδοΐο. 1]. 304 ". 
Τ αι ρβδοθηι5. παρ ο. μαΐγίαθ ὑγταπηϊίθην Θοοιρῶτα πιο ξιΥ 
ΧΙ. 508 (. 

ΤιαρΥ ΓΒ. πογοίτῖχ Αὐίοα ΧἼΊΠ. 88 6. ' 
Τιαιαν Ὠεῖτι5. ΜΙ] οβῖαβ. ροεία, Πυγάας ἀπιαίοῦ ΧΠΙῚ, ὅ97 α. (οπῖν 

ΧΗ. 6000 ε. 
Τιὰπα Α(ϊοα πο] θα Ὑ. 219 ἃ. ὅὅϊουϊα Ιαπὰ Υ. 2909 ἃ, 1ὰ- 

πᾶπι [οταπίος θῈΠΡῚ {Π. 04 ἀ. 
Τιαπίοα.. πυίγιχ ΑἸοχαπάγι, ππαΐοσ Ῥτοΐοας ΠΥ. 129 ἃ. 
Το ϊο6 9. 4πᾶ6 πιάνει. (Απεϊοοϊιμη) ἱπεετἔεοογαξ,. Θορπτοπὶ ἰπ- 

δἰ ἀϊὰ5. βέγιχις; {πὰ5 οὐπὶ 1Π|6 πνοηἰέα απο. οοποιθίπας οὔϊιι- 
δἰκϑρίς Ἰϑαμπαύη ]ἀοάϊοο ἐδ στὰρο ρῥταθοϊριξατὶ ἱπδδῖε ΧΗ], 
593 ν-ἀ. 

Τ1μαραιμιιμι μοῖρα Π 70 ἃ. οὰμπι παϊγα δὰ Ιαραΐμο οἸϊχαπέιυτ' 
οδίγοα {Π]. 92 ἃ. 

ΤΠ αρὶ5 Ογρτῖις. ΧΥ, 689. Ν. Ἰαρί4οβ. Τπάϊοὶ Υ, 90 6. Ἰαρί!!ο5. ἱπ 
οαρὶτα ΒΡ Θ ἢ 5. μἰβοὶβ ὙΠ. 805 ἀ. 81 6. ἴπ ἰαρἀ 5. παιπιο-- 
χαπίιν πιᾶγρατγίέας {Π|.98 ἃ. 

Παρὶ 5. ̓ ποοϑβοθαπέιν (ὰἱ ἴῃ βοθηδ πιΐηλ5 μ᾽ αοιίδδοπέ ΥἹ]. 
94 4. 6. Ἰαρίά τα. ΟἹ ἴηι ἀυβέογροθαπε παΐος ΧἼΠΪ, 57 8 ο. ὅ84 ο. 

Ἰμαριίμαθ. Δάνογβιιβ. 605. ργοποϊβοιϊςαυγ Εν γέίοη οομέδυσυ5. ΧΙ, 
0193 ἃ. 

Τιατοας ῬΠαΙαπίομι ρτοῦ!ς ΤΡΆΪΟΪο ΥΠ|. 360 1“. 
Τιατοπβῖθδο οοηνἱγαΐου ἀοὶρηοβορἰδέατυια ἰ. 1 ἃ. (οηΐ. 1. οἀρ. 4. 
Τμασιοθι5. ϑαρρηι5. Γγαΐοτ, ἴῃ ρυγίαηθο ἀρι δένει! θπαθοθ. νἰηιμ 

τηϊηἰδέγανις Χ, 424 ἔ. 49 ἃ. 
1μτ᾿ϑβαθοσγιαν θ 6} πιὰ οαπὶ Αραμ ΏΒΙ θα. ΠΥ. 176 ". 
Πιατῖϑϑα Τ τοϊοα. ἈΠ σα] 1 οπίος 1. 43 ἃ. 
1ατίϑδα ὙΠποββα! αθ: δὴ᾽ βοιοϊαθ ΡΒ οβορμίοας γῬγαοίποταε ἀξμο- 

πίοι Υ. 211 4, 2122 ἃ. 1 ατίθδαθρα ῬΒΙηΔ, ἀπὰ οχ ῬΒΠΙρΡΡΣ 
ἀχοῦῖρὰ5 ἈΝ ὙΠ. δ57 ο. 

Τμᾶτυβ νου οἰ βϑ πη ἂν δ. θῈρΡΠαρια. ἀρΡο ἀξ. Εογοι] βᾶσοῦ Βὰ- 
"είυν Χ. 411 ἢ. ραγαβίξιιβ οϑιιγίοπεὶ ἰᾶγῸ βἰ μι 5 ΕΥ΄. 184. 6. 

Τιἀδογριξιαμα ἱ. 28. ἃ. 
Παϑιλαγοσδορα ι5. 1.9 6. 
Πμαβίμβοποα Αγοδάϊοα χπποσοίσῖχ. ΦρΡΟαβίρρο διιαία ὙΠ. 279 ἢ, 

ΧΗ. δὅ40 ἀ. 
Ἰμαβγτίαβ ᾿μαβίοητι8. μοέι πα] ]0 ἱπα  σοπ5. τί παπὶ ἕάπλθη. ομἰἐἐοΡαξ 

"|. 44 ἴ. 
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Τιαΐαχ ἰπ οοξέανι Τυδο ΧΥ͂. 666 ". ο, 688 «. 6. ΧΙ. 481. ἃ. 
ΤΙ ρουρμγτίάοβ ἀνοβ ΙΧ. 388 6. 
]αΐοπα. Οοεὶ ἢΠπὰ Χ, ἀδῦ 4. μίοα ΙΔ οτᾶπ5. ρθε 1} 6 πὶ Δρρε- 

εἰν ΙΧ. 372 ἃ. ἀπιῖοα ΝΊοθρας ΧΠΙ. 571 ἃ. Αρο!!ίπομι ο 

ίαπαμ ματι ἴῃ Ὠεῖο ΧΥ͂. 094 ἀ. (ποοιάθ εχ Επιθοοα Αρο]- 

Ἰΐποῖν δὲ ϑίδθϑιι. [6] ρΠο5. τοάποθηβ ἃ Ῥγέμοπε ἱηναάιίυν ΧΥ, 
701 ο. 4. 

Τιαέομαθ βιιπα]δοσιπη Πρ ποῖα οὐ ἀδέοσιμηθ πὶ [) 611 ἔθηιρο ἐτί- 
βἐϊέῖα ΠΡογαὲ Ῥατιπδπίδουπι ΧΙΥ. 614 ". δεπβὰ βέαξια ΡΓΟρΡΘ 

ὨεΙβμίοαμν ρ᾽αέαπηιι, ΧΥ͂. 701 4. 
Ἰιαίοτοα. νἱοὰβ ργορε Ερβθβαμι, οἱαν ᾿ιαέοπας νίοιιβ ἀϊοέιι5 1. 914. 
Παίοτοα Απιᾶχοι ἰ. 31 ἀ. 
ἢ, αὐγαποι!οσιπι δἰγα οα] ο ]οσαπι {π4]1 ἀεβουίρεῖο Ἐ.16:..5..17 Ἀ. 

Ἰδέι5 ρἰβοῖὶβ ὙΠ. οαρ. 88. 
Ἰάνδοτα ἃραά Ἠοπιοσιὰ 1. 94 ο. 4. νυἱγρίπος δέψιθ πιι]οΓο5 

᾿οἰἶπι. Ἰαγαβαπί, ποβρίίοβ 1. 10 6. 
δέω Βαπιϊοτιμμ. Ἰθοῖι5 νι ς ἀϊοαῖα5 ΧΗ, ὅ40 ἢ, Ιασσα 

βΡεαίοτιιθη ΑἸοχαπάνιαα. νίοθηβ ν6] νίὰ ἴῃ ἀσρθα. αθὶ νη οθαη- 
εἕὰτ οἵηπῖα δά Ἰυχυτίαμη βροοΐδηύα ΧΙ! 4] ἃ. 

Τιαυτὶ [ο]ϊα. οαπιπιαίϊ 65. ἴῃ ΡΟ] αν Υς 140 ἀ. 6. 
Ἰμρδθηᾶ ΒΕ ΡΟΤΙΟΓ. Ετιμοά!ὶ οοποιθίηᾶ. ἃ0 Ηϊρρία ἔγγαππο ἔοτς- 

χηθητ5. οσποίαία ΧΙ 596 “. 
Τιεαεῆα ἰσπίοῦ, πιογοίγτῖχ Αξέίοα, Πομπιοέσιὶ Ροϊϊοτοθίαδο σοι ῖηα 

γι. 253 ν. ΧΗ. 577 ε. 4. εοἰάομν. ΑἸΠομΐοπβο5. ἐδπιρίαμι 464 1- 

οατπηΐ Π)ομοίτιο Δἀυ]δηῖο Υ1. 203 ἃ. «“ΖΠ]εαίγης σχῆμα ΧΗ]. 
δημικᾶ; 

Τοῦ ο5. ἀπο ποπιπδέιβ ΧΙ, 47 ἃ. 
Το) ϊα5 μ᾿ βοῖβ. ἰἥθὰὶ ποραίιβ. ΚΠ]. οαρ. Ὁ]. ΠῚ. 118. ν. ΙΧ. 408 Ρ. 
1,δοίμα ργοπιοπίοσιιπῃ {{{. ὃ 8 ἔ, 
Ἰιδοίιβ ὁχ Μιϊοίο ἰδυπάδειν [. 28 Ρ". Ἰεσέμ!ι5. (χλένη) δου 1. 

τς 47 ἔ. 46 Ἰοοέ] 5 δὲ βέσαρι!β 11. οὰρ. 39 54. 
1,εἀ86. ονὰπι [{{. 57 4. δὅ8 "ν. ΙΧ. 373. 6. Ἰιεἄλε 11 νυἱγεέμειβ 

οαῖιδδα χὰ! α ροτροδδὶ ΧΥ. 690 ε. 
Τιεραῦὶ ἀθ μᾷοθ. οὑπὶ Εἰ 5. οὐ οἰἴματα ΧΊΥ, 627 ἃ. ε. 
Τιορσαμπι]αίοτο Αὐποηϊοπβίθμι, ᾿υἀορἀδοπιοπίοναπι. ὙΒανριοσαπι Χ], 

508 ἃ. «υἱά οπιπῖπο βρεοίανοσίέ. Ἰοριμη!αΐοσεβ ἀΐδβουῦῖε ὸ- 
᾿γάτολι5 ΧΗ. ὅ40 ἃ - ο. 

Τιεραμίπα. οἷθοῦ. [πρὶ πτ|5.» ῬΒΆΒΘΟΪ5. ΠῚ, οἂρ. 44 - 40. ((οπῇ. 
ΓΕ Πιομύίοι!α.. Ῥίβαην.) Ἰορυπ ποβασιμι μ]απέασιιι. βοιιὶῃα 
Ραγέϊπι ἱπ ᾿οπιϊ ἢτιπὶ τιϑτιαλ ΘΟ] πα 7. ραγέϊπι ΡΆΡαΪ οασδδα Ρ6- 
οονῖπι ΓΝ. 406 «ὁ. 

Τιεἰπιοηΐα . ΔΠοπιοπᾶ 6 βροοῖοβ ΧΥ͂, Ο8Ό ο. 
Τ,οἰοθαΐοβ. ΡἰΒοῖδ.. ᾿άοπι ταῖπο ἱ. 6. βᾳαιδεέῖπα ὙΠ. 312 ". 
Τμοἰοεμαβία. ταάϊουϊας βρθοῖος 1ἰ. δ0 1. 
Ἰμεϊρογάγλίοα ΧΥ, 609 οὁ. 
Τμο]οσοβ. Εογαπι τσ Τγαμθοῖαβ ΠΠ. 48. ὁ. Ἰμοϊοριθιθ ργῸ Βογυὶβ 
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αἰαπέυτ ατοβ ΥἹ, 271 ". ἃ 16] οσῖθυβ ες ΝΎΤΙΡ 5. οοπάϊευπι 
Τυποπῖα ϑαπιας ἐορ πὶ ΧΥ͂, 672 ". : 

ΤΠ δπιπιιβ οΧἰ πιαπὶ ἔεσέ γομπίίοπι ΧΥ͂, 681 . Απιεπίοηβεβ ἴ.)6- 
τα ηππὶ ἱποο! οπΐοβ ἄπιστο ΠΥ βιμ οΕὶ ἐπηρουῖο Πἰθογαπέιν ἃ ϑϑίθιοο 
ΥΙ. 254 ἔ. 258 ἃ. 

Τιεπαρα ΠΥ. 130 ἀ, Υ. 217 ἃ. 218 4. Πιεπαϊοὰ οετγέαμπιῖμα ρΡοίαίο- 
τία Χ, 414 ε. 

Ἰ,επαοίοογϑδίιιβ. ΠΟΠῚΘΠ ΠΘΓο τ οἷβ Αἰέϊοας ΧἼΠΠ]. ὅ 83 6. 
Τομοηΐα ἂγ5 [᾿. δὅ ἀ. 6. 
Ἰμεπέίουϊα. φακχῆ» οχίμΐα (οἴας ἴῃ ἴοι α 1. 30 ΡΝ. Π. 67 ΡΝ. ἀε 

Ἰεπέϊοα!α ἀϊπρυξαίαν ΕΥ΄. οἀρ. 4δ. 47. Ἰεπέϊου!α βογρέα. Θγεβέοϑ 

ἜΧ τηοτῦῸ οθηγαϊ ΠΥ. 10 8 ἃ, ὅέοϊοαμη ἀορσηια, ϑαρίοηξεπι 
εὐ ἅ]Π1ἃὰ τϑοῖς αοίασαπι οὐ Ἰοπέϊουϊαπι ῥταἀθηέοῦ οοπαϊξαγιπι 

θ14. Ἰοπέϊοι!ας εβὶ ὁ5 σταν ίου οἱοεέ 109 6. ρῥτονεγθίυμι. [π 

Ἰοπέθ ἀπρποηέιπι 1600 ο. 
1,60 ᾿προπεὶβ πιαρηἰξιαϊηἷθ ἃν Αὐἀτίαπο ἴῃ Πιίργα ἱπέογξεοέυβ ΧΥ͂, 

077 6. Ἰδϑοπὶβ ἱπρ' Ὡϊαπὶ πιαρὶδ Ῥτοθαπάπμπι {πᾶπὶ ἃγ8 ΘΟ ηΐ 
1Π|,. 91 ἀ, ο. 

Τ,εο. τί ἀϊοαϊας βαϊἐδεϊ οἶα σοπὰβ ΧΙΨ, 629 (. 
60 ρίβοῖὶβ ΠῚ. 100 «6. 
Ἰμεοροτὰβ ἴΧ, 387 ἃ. 
Τὸν Μγε]οπδθβ., οΥἱ σῖπο Αἰμδμΐθηβὶβ.. οδ]ου]ογιπι [40 ΘΧΟΕΪ- 

16η5 1. 16 ε. 
Τιοοπἰἀε5 σγαπιπηδέϊοιβ. ἀ οἱ Ρποβορ ἰδέα 1. 1 ς. 
Τιεοηϊάε5. ἀπχ Βυχαπείοταπι, 4πππὶ ἀσθῈ ἃ0 ΒοΟΒΕΙ 5. Οὔ βοββα 

5005 ΟὉ θὲ αοϊξαΐοπι ἴῃ πλὰτῸ ΘΟΠΓΠΟΓΘ ΔΘ μοβϑοέ, ἰυββὲξ οδι- 
ΡοΠπᾶ5 ἴῃ ἴρ580 πίιτο οοηδίτιϊ Χ. 442 ἃ. 

Τιδοη 5 - σίουβ (“]έοντος χώμη) ῬΗγυρίας ἢ. 43. 
ΤἸιεοππαέι5, ΑἸοχαπάγὶ ἔα! ατῖβ.. νϑπαῦιοηβ βειἀϊοβιβδίπιιβ ΧΙ, 

599 ἀ. 
Ἰμεοπίοι5. Αταΐνιβ ἐσταροθῆιβ δὲ ἱπ οὑπὶ δορὶ σταπηπιᾶ Πὰρὰς ταρὶϑ 

ΥΠΙ. 5483 «ε. . 
Τιεοπέϊβοιιβ. Ῥέο!επιαοὶ ρυϊπιὶ ἢ] οχ Ταϊάς ΧἼΠ. 70 6. 
ΤἸμεομπεϊβουβ. ραποτγαι ἀδέα δίαπίαπι ἀπιαγε ΧἼὙΠ1 Π. 57 Ν {, 
Τιεοπέϊαπι εὲ ΑἸ γοοσα ᾿πογοίγίοοβ ἴῃ οοπνίνίο ΧΕ. ὅδ ἃ, 
ΤἸιεοπέϊαπι Ερίουτοα Παπι μαραΐϊε θαπαὸπ ΧΊΗ, 599 Ρ. 
Ἰεοῃεϊαμπι., ἀμιϊσαπὶ βιιᾶπι, οαΥπιΐης. εἰορίαοο το] ευγανὶε Ἠογπιο- 

βίαπαχ ΧΠ]. 597 ἃ. 
Ποορῆτοη,, υἱοίου ἴπ ᾿υἀϊα ΟἸΥπιρ οἶδ. οαπ ΕΒ πρδοίδέουθι5. δρὰ- 

Ιὰπὶ ρσγαθρεῖς 1. 3 6. 
Ἰιεοροάοπ, οτὰ ἴοπίας ργορο Ετγεθγαβ. βῖγε ἰοουβ 101 δῖ ποπιὶ- 

πδέι5 Υ]. 959 ", 
Τμοοίγορ εἰ άο5., πιᾶσοῦ οὐ ρυδοῖ!β αἀπιοάτπν ἤόπιοὸ ΧΗ. ὃ] ἃ. 
Ἰιεραάοβ. σοΟπομγ]οσαπι μοπαβ ΕΠ. οαρ. 31. ΠΙ. 91 6. ῬαθΡΌ} [8- 
ΡΔἄ 5 ἴῃ ο5. δυμεῖβ γοϊαεὶ εἰθιϊ5 οαπαμέ 11. 85 {, Οοπῇ, 1μο- 
Ῥαάμ5δβδο, 
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Ἰεραβέα. ΡΟΟᾺ] ροπὰ8 ΧΙ, οαρ. 70. Κ΄. 131 «. 
Ἰιεριαϊ εἀα!απι ϑγτϊαοαα ΠΠ. 119 Ρ. ΙΧ, 386 ἃ. 
Τμεριἀοέιβ.. ρίδοῖβ ΝΙΙοέίοας Υ}1. 312. Ρ. 

Π εργαβ. Οδποοπὶς εἰ Αβέγάαμπηϊαο ΠΠΠπι5.. οαπὶ Ηδφγοι!ς ἄς νοτᾶ- 
οἰέαίθ σοπίοπάθηβ νἱποίςυν Χ. 411 ἔ. μοϑβέ Ρίαγα 4114 οογία- 
μλΐπὰ ἂν δοάεπι ἱπέογποίεαν 412 ἃ. ". 

Ιμερὰ5 Χ, σὰρ. 61. φαοιοάο ραταπάπβ ἴπ εἶθο ἐδί4. Ιεροῦὶβ ἔοε- 
οαπα ἰέαβ οαῃ, θ695. ιπιοπίάϊς ἀϊοέαπι ἴπ Ιδρογεπὶ π᾿ ΘΟΗΥΥ]Ο 
Ηϊετοπὶβ ΧΙ, Θ56 ο. 4. Ιεροτοβ οἱιο! ἀπ ΓΝ, 401] ἃ. οοη- 
ἀϊπηοπέι πὶ οχ ἰθρΟΥ 5 Βα Πρ Π6 δ νΊΒΟΟΤΊθι5 ΒΆΓΘΣΠΕΣ μίμαρ- 

χυς ΙΧ. 401] ἃ. ΧΙΥ. 662 4. ἃ Ιεροτῖθιιβ ποπιθη ἰμγθηοσα [μ- 

Βαπδδο ἰπβ]ας ἴ. 30 ἀ. 

Ιμερτὶβ πιδτῖπι5. ρἰβοὶβ ὙΠ. 957 ". 380 6. νεπεπαίιβ δὲ Ἰεέϊξον 
ΥΠ. 8395 ο. νεπδέιυγ οἰ απο ο ἀογογδαΐ πα Ὸ]]τ5 1014, οἐ 5οα- 
τὰβ ΥΠΙ. 3 δ ο. 

1μοῦπα. Αφὰα εχ Πμοσπὰ [Υ. 1θ 6. 
ΠΤ ουτ5 ἴηβα!α. 1 Ἰλίάπας ἐθμιρ! πὶ, ἱπ 400 ΔΙαπέυγ πιο αρτίάου 
ΡΟ Οὐ υ᾽ο: 

ΤΠ ΒΡ ππὶ. ΡΟΟΙΪ σοπὰ5 ΧΙ. 4806 ἃ. ". 
1, 5 ΒΟΥ μκΐ5 Μγε επδειιβ βέαξαιατία5 ΕΚ, 182 ἢ, ΧΙΝ, 63 ". 
Πμεϑθυβ ᾿πβαα εὔοινος ΧἼΠΙΠ. 598 ς. ἐριστάφυλος ΠΙ. 92. ε. ἐ9 

οο]οπίαπι ἀπχὶε τὰ ΧΙ. 400 ο. ἱθὲ σοοτγίαμιϊηα ἰηβειαι ΠῈΣ 
ΡυΠογ ει 5. πα! σὰ ΜΠ. 610 ἃ. 1 οβθίαμι νἰηὰπὶ οπηηίτιπι 
βιαν ἰβδίπηαι 1. οἂρ. 5] 54. ἰγ. 129 ἀ. νϑοξια!αμιν ἱπιπιιπ8 
Αεμοηὶς 1. 28. 6. ἄυϊοο ΤΠ οβθίαπι. «(ποά ργοίγοροπ υϑοδέιγ, βίος 
τὰδοο σοιμηπιοάπμη [{. 4 6. πιοράϊος αὐδέγι πσθη5. οοἰ ΘΓ 8 Γ ΒΟΥ 
ὉΣΙ πὰ ἐγατιϑίθηβ 1. 32 ἢ. ἀρ [μοβθῖο5. οΟΥόπᾶς σθηπ5 ἢγρο- 
ἐπγιηῖϊδ ΧΥ, 678 4 

Τιεβομας 1 δοοἀαεπιοηίοτιμι ΠΥ, 18 8. 6. 
1 εβιαάαδο, “Ζ]ηστάδαι. νἱοῖπ 'π Ναχίοταπι ἄστὸ ΥΠ|Π. 3.48 δ. 
Ἰμεεμαγ σοὶ ρτοάσβε ππριοηξιμη πιο θαι ΧΥ, Θ89 ο. 
Ἰμεέμοη.. “Ζ2ϑων. ἴάργὰς Πανία5 ΠΕ. 7:1 ". 
Ἰ,μεὐποαάϊιηπι νίπυμ 1. 299 ἃ. 
1 θποαβρὶβ ΘοπιροΠαύασ ἃ» Ἀπαοτοοπί ΧΕΥ͂, 684 οἱ 
1 μεποίβοιιβ., μἰβοῖπιπν σοπιβ Υ11. 3500 ε. 
Ἰμϑπιοοίαπι, ἰρὰ νἱοία, ἢος οοτοπατίι5 ΧΥ͂. 680 «. εοπί. ΧΥ͂. 

θ..78.6. 
Πμοαοοίϊπαμι ἀπσαοηέι ΧΥ. Θ89 ἄς 
Ποαοθη.. ἐὐγάπηι5 Ῥοηίὶ Υ]. 257 ες. 
Πμοιιοο. , οὐαὶ ἀϊδοίρα!αβ ἀρὰ Ροβίἀϊρραπι εοπιῖουα Γι. 

9709 
“επρπόξεως σϑέιβ ποῖπθὴ Τοποᾶϊ ἰηβυίας ΓΝ, 990 ς, 
Το ΟΡ οτ Υ5 θίαπα ΧΥ. 6883 ς. 
:ιομοίνίοδα Ρμυρηδο ἐοπιροτὰ Ν. 418 ἃ 
Σιϑαοι5. Ρίδοὶβ ὙΠ Ὡ 54 ἃ, 

ἈΨΗΒΝ ΑΓ, ΠῚ, {10 
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7,χ: οἷπις ἀοβηϊέῖο ἀποέοσο Αὐἱβέοίοεὶς ΧΙ. 508 ἃ. φτίβοα Ἰοχ ἄς 
ποη οοπιοάοπάα να ἱπέοπϑᾶ ἀξ 4086 ποθὴ ρΡεοροτίδβες Χ, 37 ἀ. 
οοπῖ, ἰ. 9 ο. ἀ. αἹϊα Ιοσὸ ἴθ Ῥοῦῆν φοηπνῖα οδπξαπι ζαϊξ ας ὰ- 
θα ἀρδιϊπογοπέ Ποιιίηοβ ἔχ. 370 6. Αὐποπιοηβίυπι Ἰοσο5 ἔδ- 
γοπέ βευυὶβ Υἱ. 207 ἃ. οοπυίναϊοπι ἰδροπὶ ἀπιδίοσι 5 βογίρϑὶε 
᾿(ἰπαιϊαθηα ΧἼ. ὅδ ΡΝ. παρέα! ᾿θχ Ναυογαξίασαπι ΕΥ̓. 1580 
ἃ. Ρ. βαμιξιατία ἰὸχ Βαπηΐα ἀριὶ Ἐοπιᾶποβ Υἱ. οαρ. 108. αἰΐὰ 
ἀρὰ Οοτίπεμίοβ ἀάνογειιβ ΔΈ]. πο5 Υ]. 227 ε. ἔ, 

Ταναίομοβ μοπουῦὶβ οατι55ᾶ.. ἐπιχύσεις Χ, 427 ο. 4. 
ΠΡΟΣ πᾶσ πιαρπῖπι πιαϊαιῃ ΠΠ. 72 ἃ. 
Τα θυηι ἀυαίεπι ἡἰπεάδξις ἀϊοαπὲ Ἀοπιαπὶ {ΠΠ. 195 ἢ. 126 ἃ. 
χἴϑγα ΑΙοχαπάγίας Πηϊεέοια ΧΥ͂. 677 6. Τὰν γοὰ Ιοέυ8 ΧΙΨ. 651] ἀ. 

Γανγοα εἰθία ΧΙΝ, 618 ν. Πιργοὶ πρτὶ ΠῚ. 83. ο. Πίργοαπι 
τῦσο ΤΠ. 30 ἴ. 

Τιῖολια5 ἴῃ πιάτο ῥγοίθοξιβ ἃ" Ποτοῦϊς 11. 6θ ἃ. 
Τιρισπι ΡῈ. τοΐαβ ἐγαϊοοξαπι φαῦτα ἰοο0 ἀδο!νὶ γϑμῖπιῦ ουττι5 ΠῚ. 

99 ο. ἴρπαπι ἔμμητρον 1:1. 00 ἀ. ξύλου ἀρ ρτν. 58}- 
ται ουἱβ σοπιβ ΧΙΥ. θ30 α. ἴρηοθα οαπὶβ ΠἸ. 70 ο. 

Τὐϊαμι. ἢο5 οοτοπαγίιβ. τὸ χρίγον ΧΥ͂. 679 ε. ὮΝ ἤ. 118 
χρίν"α) αἴϊα 410) ΧΥ͂. 677 ἢ. αἹΐα ράσρυτοα ΧΥ͂, 081 ἃ. ΠΠ|ἃ 
μ εἰρια) ἴῃ ἀοβιιπόξοτιιαν βορυ]!ογὶβ 684 ἃ, 

ΓΠΠ’ὰπι. Ῥογϑὶβ βιδᾶ. ἀπάς δ 05 δαξα δοποπιϊπαία ΧΠ. 
513 ἢ. ἴηάς ΤΠΠΠ|ασοῦπι πποιιοπέιπ (τὸ ἐκ τῶν κρίνων) Βυβὶ- 
πὰπὴ νοσαξν ΧΥ͂, 689 ἃ. 

Τλπδθι5 βαοομι Χ. 437 ἃ. 6. ΧΙ. 40 ἃ. 
Τλπιντοηβὸβ. ΧΙ. 528 ἃ. 
1ϊηάπ5. ἘΠοάϊ ορρίάππι. {01 πὰὸβ ραοτογίπη βεϊροτι ροΐοτο πἰτππ- 

ἄϊηϊ Ὗ ΠΠς 300 ἀ. [ὰπάϊ πυυ]ία νἰβοθαπέυτ ΒοΣ μμΝΣ ορετὰ ΧΥ͂. 
687 ". πάϊς οτγουϊος Ῥαυσμαρὶ ΧἪΉ. 542 Εὶ 

Τὐηρια. δέαροῦ Πἰπρτ 5 ΠΡαπὲ ἀρ Ηοριοσιμν 1. 16 Ρ. φαΐ πιοβ 
οἰἶδπι δα ρμοβίοτοβ ἀπγαν ΧΊΥ͂. Θὅ9 6. οχβοτγία ᾿ΐπσαα οἰγουπι- 
Ἰϊηρστε ἸΔθ1α ὙΠΘΟΡὨγαβίιβ.. ΔΕ] ΟΠ 65 ̓ πηϊέοπ5 ἢ. 21 " 

ΤΠ πὶ βοπλῖα αξιπέων ἰπ οἱ δὲ τὸ οοπάϊπιεπίο {Π|.11] ἃ. 
Τἶμτι5 Πογοῦξοιι ογαἀΐθπβ ἀρ ΑἸοχίάρθπι ΓΚ, 164 "ἡ -, 
Τιητι5 οαπέϊοιι ΧΊΙΥ. 619 ο. 
Πρᾶτα. ἐκ “Ζιπάρας νιαοπίάος 1. 4 ο. 10ὶ οὐ! αϊ ἔοπίοβ 1]. 48 ἃ. 

«Τιπάραι. Ρ]υταϊ: παπιογο {Π|. 10 ἃ. 
Τπεέοταγαπι ἔοτμναθ νου} 5 ἀοβου ρίας Χ. οὐ. 80. 
ΓΈ Ππαγρυτοα ναβα Χ. 45] ἀ. 
Τέγοῦβαβ. Μιάαο ἤ]ὰ 5 βρατγίτς. (οἸδθποτιμι ῬΗγυσίαθ σοχ. Ἀοπιο 

ΒΔΟΥΒ εἴ πιο γόσταχ Νὰ. 415 ". 
Τλένουβοδ.. πιοββοόσιπι οαπέϊοηα ΧΊ. 619 ἃ. 
Τινίαποο οὶ. Ζιβιανὰ σῦκα Πὶ. 15 ἢ 
Ἰοοῦῖ ΕρΙ χορ τὶ. ἀγυ δος εχ ζαϊεθοὶ Ἰοχο οαρίταϊο πταξς δὶ αυὶβ 

Ἰπογιιην Ὀι ἰδδοῖ. ἰδὶ ἃ πιοάϊοο ἐπιδδὰ8 Ἀν 429 ἃ. ἃρυά θοὸκ 
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ΠΥ] ΘΓ 5 ΠΙΡΙΔ πὶ οὐπιδν 8. ρτοβεϊποθαπέυν ΧἼΊ, 516 ἃ. Γοοτὶ οἱ 
Ῥίιοσοηβ65 Π}}Π}15 ΟἹ ἑαι τη Πρ 15 υδἱ Υ]. 964 ο. ἴῃ δοταπι τοις 
ἘΧΡΟΠΘΠ 5 ογάβ86 Ασ ϑεοέο! ἐπι σοπέοπάϊ Τ Ἰπιδοιι5 1014. Τιοοτίοα 
οαγπιπα διηδέοτία βπί ΧΙΝ, 639 ἃ. ΡΓΌΤΒΙΙΒ Ἰαβοῖνα δέ πιοθοβῖοα 
ΧΥ. 697 Ρ. Ερὶχεργτῖα βαδΐῖο 1. 22. ". 

Τοογι5. ορρίάππι 101 οοπ 41. ἘΡῚ ἃ ΠΙρηθα ΘΔ Π6 ΠΔΟΥΒῚ5 οτδέ [Π. 

70 ς. 4. 
Τιοοιδβία ρ 5015, σάταθι5 ΠΠ{, οαρ. θ4. 65. 67. ΠῚ. 337 ε. 
ΤιοΙῖσο ὙΠ. οαρ. 190. εχααυϊδέο. οοπάϊπιοηέο ραγαία 1. 4 ". οοπξ, 

ΠΙ. 96 Νν. αβϑαία [ορο ΧΙΥ͂. 622 ἢ. 
Τιοραύϊοπ,, πιθγοίγι οἷ ποιθοπ ΧΗ]. 567 ἔ, 
Τιοραάπβεαθ ἰἤβΌ 6. ἃ Ἰοραά!θιβ γε] ᾿οραάῖθι5 ΘΟ ΠΟ 1115 ἀδποπιῖ- 

παίας !. 30 ἀ. 
Τιορμ πὶ Ηοάίοτνιπι ἀϊα]θοέο Ἰαπηρα5. οΧ οοτέϊος υἱεῖ ΧΥ͂, 701 ἀ, 
Τιοντάο, “ορδιὼ. Ποΐαπι πιπηθη ἡ πογομη Χ 442 ἃ, 
Τιοέαβ ΓΆΡ γα. ἅτροὸν ({Υ̓. 188. 6.} εἴπας ἔγαοίας ΧΙΥ͂. 6ὅ1 ἀ. 

Ιοέϊπα {ἰὰ ΓΥ. 182. ἀ. 6. 
Τιοέιι5 ρα! βέτῖβ., 05 ἔα" ας Αορσυρίίϊαοας ΠΙ. 73 ἃ, ΧΥ͂, 677 ἀ. 

οογοπᾶ ἰοέϊπα οὐ ἀπέϊποθα 014. 
Ποῖ5 πιθηβὶβ δίασεοπίου ΧΙΥ. 639 ο. 
Πὰοοῦπὰθ οὐ ἔδθεβ ΧΥ, οἂρ. 7 -6]. ᾿Ιπσοῦπα ποὸη δπέϊχαππι ἴπ- 

γοπέιχῃ : πη γοέοτοϑ ἑαο΄δο Παπηὰ τιδῖ οσαπὲ ΧΥ͂, 700 Γ. 

Γμιοϊοσὶ ρορα ΑἸοχαηάγίαθ. ἴῃ Ροπιρα Ρίο]ομιαοὶ ΡΜ Δ οΙρ 
γ 1.97. ἃ. 

Ἱμιοῖιβ. [πὶ ᾿ποξὰ οα ἑοπάοαξιτ σα ρ 11} 8, ἀοέγα μαπέι σοτόπας ΧΥ͂. 
6074 1. 67 ἃ. " 

ἔμι οι! π5 οογάβιι γι θοτ πὶ ρτίμητι5 οιηδπι ἐγαπδέμ!ε ΓΙ. 50 Εν 51 ἃ, 

ἀν ]]αέο ΜΙ τι ἀαία αχυτχίαμπι ἀρι Ἰἐοιηαποβ ἱπνοχὶς ΥἹ]Ἱ. 974 
8. ὉΠ. 04.5.8. 

Ταιοαπίμ!! ρΙαοοπίας ΧΙΥ͂. 647 ἀ. 
Τωἅ1 Παρμπῖοὶ., Ποηγβίαοὶ, ΟἸγπρὶοὶ, Ὑ146 5} Ῥάρῆη. Πίοην". 

οοξ. βυΒροπ τ ̓ απ5 [γ,. 1 ἃ. ε. 

Ταιογηΐαβ. Βίπιϊεἶβ. Ραΐου. (ἀλΠΠ5. Ορυ] ἢ Εἰ ββίπηιβ, εἴιιβῖς ᾿ατρίεῖο- 
μἰθὰ5 σταίίαπν ΡΟΡΆΠ ἀποιρᾶπβ. Ε΄. ἂρ. 37. 

Τλιθὲ ἴπ οἶθο ΙΧ. οαρ. 59. 
Τα τῖοῖ, ἱπέθβειηα ἕογσγας Υ][. 304 ἢ, 
Γμλιπα οοποροίϊομιὶ αἰ ἱπιθπίοτιιν ρτοίοβδο ογοάϊειν ὙΠ. 976 ἀ. 6. 

᾿ὰυπὰ 411 οβίστοα εὐ ἱπηρ]οὲ δομίποβ {ΠΠ. 74 ο, 85 ο, ἔανεία ἀς 
τὰ Π οσ  θιι5. ἴῃ ᾿απὰ ονὰ ματι οηεθι5 ΕΠ. ὃ 7 

Τπιραπατία ΧΠΙ. οὰρ. 94. ἃ ϑο!οπο ἱπδεϊυία ΧΗ, 560 ἀ. ς. 
ἔπιρῖπὶ, Ἰοριμηθη {ἢ οαρ. 4. 

ἤρα ας ἔγαπέτα, ρτονουρίπα ΓΧ, 5.80}. Ππρὰ5 νοοαπιν ἢον ἰσὶ- 
ἀϊβ. ὁ" βμΠπεαἀ πθπὶ οππὶ Παρὶ ἰἀθ15. ΧΥ, Θ δ ἃ. 

Γρτ5 Ρ βοῖβ. αταθοῖβ ἰἅρταχ ὙΠ]. σαρ. 86 54. 
Τμιβία ο5 Ν ρας ΧῊ, 519 ὁ. 

ΦΙΝ 
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Τα ηἶα. ρᾶτβ Πιογίαο 5. Ἠϊβραπίας ὙΠ]. 301 ἃ. ὙΠ|. 330 Γ. 
ΠῚ 5 Το ἰοἰξαβ οὲ ορα!οπέα ὙΠ]. 330 - 331 Ν. 

Τιιϑεγαειοηὶβ ΒῸΡΡΙ ἴσθι σον πιοπίᾳ ΓΧ, 410 ἃ. ". 
Τιυχυτίοϑὶ ποπιῖποβ ἐγ. 10 4. 6. οαρ. 00 - 67. ἀε ρμοραϊοτιμη εἰ 

ἀς 5κἰπρυΐοσαμι ᾿ομιΐητην Παχυσία ἀρίξαγ ἰὔτο ΧΕ. ἐοέο. Τυχυγία 
πἰμιΐα πλμ Π 15. πιὰ} 15. αὐΠοῖς οοσρὰ ΝΠ. 549 ἃ. απίπιπι εἴθ - 
πὶ ΧΥ͂, 087 ἃ. Τυχαυτίδμι οἱ ψοϊιρέδεϊς βειάϊαπι Ἰαάαε Ἠοταοὶῖ- 
ἄο5 Ῥοπίέϊοιι5. ΧἼΠ,. οἀρ. ὃ. 

Τιγαθαβ ἀπο ποπιϊπϑίαγ Βαοομα5 ΥὙΠΙ, 363 ". 
Τγοὰ; χιογοίσιχ Ατίίοα ΧΠΠ. 507 πτλο ὃ 

Τινοοῦπι, ἐν τῷ -““1υκείῳ μετὰ τῶν σοφιστῶν ΠΙ. 98 Ε. ΧΗ. 
ΘΟ ἘΞ ἴὰ Ιζ660 δοάιιϑ {αΐ ἴπ οοηνῖνίο βαϊϊέαπι σασποπι 60 οοη- 
ἀϊπιοηίο ρᾶτανοταΐῖ. αὖ βαἸβαπγθπέιμμι 6 Ρἰβοῖθτ5. 6556 υἱάογοξιτ, 
Παρτὶβ οοδιβ οδὲ {γ, 137 ἢ ἴπ ΤΠ γοθιιωι 86. ουηΐετέ δοογαίο. Υ΄. 
192 "ν. Πυγσοαπι 40 ραρίο «ἀηγνἰηϊδέγαξαι ἐμοῦ ἃ γοοης ΝΠ]. 

τὰν. 609. 
Τινοηϊ5. ΠΠῸ5 ΘΟΓΟΠΆΓΙΙ5.. δοκέϊντι ΝΥ, 6790 4. 680 ἢ. υπάς 

Ῥγίμησθν οιαΐα 510 οὐ πρὶ ορίμα παβοδίαγ Θ81 ἔ. 
Τιγονηΐτο5 Ἰαρὶ5 Υ. 205 
Τιν ΟἾπΟΒ.. ΘΟ ΠΟπΙοπ ΠΟΥ ἐδ πιογοίτι οἷ ΧΗ, ὅ 89 6. 
ΉΕΤ ΤῊΝ ἰγοϊηι5.. δὲ βίη ἶα ΧΥ, οαρ. 57 544. 
Ἰινοῖα. πὶ Πυγοῖα 4ὰ0 Ῥϑοίο Ρβοῖππι ΟΡ πογν ἀἕίοθ γν οἸ ΠΟΠΕΙΓ 58-- 

δογάοίοβ. ὙΠ]. οὰΡ. 8. Τιγοίαο σὸχ ἀρ Ηοιιοσι ποβριεῖο οχ- 
εἰρῖε ΒΕ ογορμοπέοπι Υ΄. 185 ". ο. Πιγοῖαο οἰν!ἐδέοβ, Ασγοαη- 
ἄοηβοβ. δὲ ἴπὶν ἰχύνς ΧΗ. ὅ28 ἃ. ἀρτ ΠΤ γοῖος ϑαγρεάοπ [- 
13. “ΖἝυκιοεργὴς ΧΙ. 480 ε. 

Ἰυγεῖας. ᾿Πο ότι βϑοοέϊιδ. ὉδοϊλΓου δ ἃ 4τ|0 ΠΟμΊοπ ἱπυ θη ἶδ856 
» ἰα!ὰ5. “Ζυκουργεῖς οχ᾿ὶδεϊνα πε ποθ} Χ]. 480 4. «ὰ5 Δ ϊ ἃ 
Ἰιγοοπο. ΠῚ ἃ Πγοῖα ἕοττὰ ἀοποπιϊηαΐαβ μαΐαμε 1014. ο, τα. 

Τιγοοα5.. ΡΌΟΥ ἔογπιοϑις ἈΠ]. 605 ". 
ΠΤ ϑοπ Βοτιραζοίξοιβ. ΠΤ γθθο ρταρίαϊε ἰπσοπεϊ οαπὶ ἴαδι δὲ ἐπχυτία 

ΧΙἼΠ. οαρ. 69. δείλην οχίγα 1 ν οσιμι δοομαοαΐαηιν Βαϊ ἴῃ αοάϊ- 
Ῥὰ5 Οοποπὶς ΧΗ. 547 «αἱ Ρ ας [585 ρου εἰβδαι ὅ 45 ". 

Τιγοοπ σαοϊαίου ΧΙ, 480 ἡ, 
Τιγοοη . οοπιοοάϊα5 ἐσὶε ἴῃ παρε 5 ΑἸοχαπᾶνι ΧΗ. 539 ἃ. 
Τιγοῖῖ!, Οὐίθμβοβ ̓  δογαπι σον να θα] λοὰ γ΄. 148 ἃ. 
Ἰιγουσσμδ. Πδορἀδοπιοηῃίογιπι ᾿οσἰβαίον ΧΙ. 808 ἃ. δυγαμι δὲ δὺ- 

ξοπίαμη 6 ΓΤ ρΡῸ]οα βιιδίωε Υ1. 93.9. ἃ. ".Ψ 

Τιγοιβ. ἔαπηα!ι5 οοααΐ ἀρ Εἰ ρ μβτόποῖι οουΐουπι ΕΧ, 479 ἃ. 380 ἃ. 
Τιγουβ οὐ ΕἸΘα μοῦ Πυν ἐπὶ οαπιίοιι ἰδοῦν μα οέο5 Χ ΠΤ. ὃ 8 ὃ ἃ. 
1 γάς. Δπεμιδοθὶ απιϊοα ΧἼΠΠ. 9097 ἃ. 
Τιγάο. Ἰιαπα ν ΒΕ ἱ} ΜΠ] οβδἐΐ ἀπιῖοα ΧΙ. 507 ἃ. 

Τιγάϊ Ἰυχὰ οὐ ἀο!τοἰϊα ἕαπιοδὶ Χ ΠῚ, σὰν. 11 54. ἀπάς λυδοπαϑὴς» 
Βοπλο πιο} 5 οἕ Ἰυχιτγίοσυ ΧΥ. Θ90 Νν. ὁ. 1,νάϊ ρῥἰκέογία αὐὲο 
Ρτδοδίαπίοβ {Π|.112 ο. Πυγάϊ Ῥοϊοροπι βοοπεὶ αι στασιαξ ἴῃ Ρε- 
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Ιοροπποσπι ΧΊΥ͂, 69 6. δ. Τυγάϊ συπὶ ἤβέυ 5. οὲ Εἰ ἐϊ8 ἔπ ΒΕ πὶ 
ἐχουπὲ ΧΙ. 517 ἃ. ΧΙν. 617 ἃ. , 

ΤἸιγάοτιπι εατγοὰ [Υ. 160 ἃ. Τιγάοτγυμι οοοπαβ οὲ Ἴ Βοββα!ο- 
σαπι σοηἰ απο πὶ ποι ηαξ ΑὙἰβέορμαποα Χ. 418 4. Πγάοτιμι ἰπ- 
γεπίμπηι πα σαάὲα ἈΈΥ, 634 ἔν Βγάοτιιηι τυυ ! ἴθ το5 ΠΣ. 1πὶ οτεῖτιε-- 
γὶβ ργοβειιίας ΧΙ. ὅ15 ἔς ὅ10 Ρ. τοχ Οὐδλα}]ο5 ᾿πυπιδ μοῦ νὸ- 
χτὰχ Χ, 41 ς. 4. Πιγάοταπι τος δίϊἀα5. τπανλιβ Ομ μ Πα] Γο- 
δῖπας ΧΗ. δ1 ἢ. δ10 ". 

Π,γάϊα ναβδαὰ Χ. 432 ὁ. Τι γάξα πιοραβ εἰθῳ ΧΙΥ, 63. ο. 
1, γάϊα μεοέϊς [Κ΄. 183 6. [υγάϊας ρβαϊξις ΧΙΥ͂, 634. 1 γάϊαο 
γἰγρίπος ΧΙ. 636 α. Πγάαδο μαβδὶβ οὐ πῖθι5..7 ὑαοδιαμτίθι πλῖ- 
Ἰΐοσαπι ΚΘ ΠΠ15. ἴπ ροπρα Ρέοϊοπιαοὶ ῬΏΡΔἀοΙμ ὶ Υ. 198 6, Πν- 
ἄϊας Ποὶ ΠΠ], 76 Ρ". 

1 γράᾶθα μουθὰ, ἡϊιᾶπι ΟΥ̓́ΖΠΙ15 ἴῃ διαπὶ πἰάτπι 5οῖοξ οοηρογοτο ΓΝ, 
998 ε. 

Τιγαάαυιϊα Ναχίὰβ οχ ργαοΐδοίο οορίαταπι ἐγταπηυβ μαΐειας ὟὙ ΠῚ, 
948 εο. 

Τιγποοιβ, ῬΥΟνυ θυ τι. “Ζ1υγκέως ὀξυωπέστερος 1Π|. 7 ὅ ο. ἴ, 
᾿υγποθὶβ ϑδαπηῖιβ. ΤΠ ΠΟΟρΡ ταβεῖ ἀἸβοί ρα! 5. ἔγαίον Πατι{ϊ5 ὙΠ. 

337 4. μαοϊδοϊεισ οαπὶ ΗἸΡροΙοομο ἄς ὀχροποηάο οοθηατιη ορὶ- 
Ραγαγαμι, 4 15 ᾿πέογ παξαστι5 οβδθῖ. ἀρραταῦα ΕΥ̓͂, 12. 8. ἃ, 

1 γτα. Τιθίατιιπι οὐ [γτὰ οοποοπίια ΧΕΝ, ΟἿ7 Καὶ ΟΥ 8 ἃ. δὲ 1γ- 
τὰς οἀπύμ ἴῃ Ποβίοα. ῥτοποϊθοοαμπίιτ Ογείθηβεβ ΧΙ, 617 ἃ. 

ΧΙΝ. 027 ἀ. 
Τιγτορ ιοοηῖχ., ἱπδέγαπιοπέυμη πλπβοιπὶ.. ἰΐοι ἀέάαο βομδιιοα ἔς 

174 ἀ. ε. 183 ες. 
Τιγβαηον παγα]ῖ ρταο]ο υἰποῖξ ΑἸποπίοηβος ΥἹ. 271 ἢ. οὐ δ556ὲ 

ἀθ σοποτο Δίοίπδοιιπι ὁ} υἰγειξοπι πιιμλθνο οἰ νἴαπι οδὲ ἃ ἀβουῖθεις 
1014. σαιροιοβ ἴῃ ΘΑΒΕΓΙ5. ἰυδδὶε νίπαπὶ νοπάογο ἁάτα ΑἸ αζαν. Σς 
431 4«. αἱέου Ῥαυβαμῖαβ ἀἰοίας. ΟΡ Πιχιὰ ΧΗ, 543. ν, Ἔϊοο- 
ΡΟΠΙΡῸ ὙΟΓῸ δὲ {ππῖος.. ἐδηιρογαπ5 δὲ ἰῃἀπιδένιπι8 ἕλε Τρ 14, ταα]τω- 
ἔὰ5 φυορά το! οέα ἀχογο αἰΐαπι Τουπνοβίογοιν ἄσσον νο ῖβϑος ἈΠΠ 
δῦ ο. ἱπέτοἀποίο ἔπ τ] 6 πὶ ἀτσθπέο τη] ἘΘΓ πιὰ σα πὶ σατιδοὰ 
ζαϊε ΥἹ. 2338 {. ἴῃ. Ἰγβαμάγαπι ράθαμ ἃ δὐδηνεῖβ ὁδμξαρὶ βολιειια 
ΧΥ. 096 ε. 

Πγβαπάου ποθι γα ἃ ἜΠΟΟρΡομρῸ ἴῃ χορ Οανοτῖβ ἈΠ], 
532 ἃ. 

Τιγϑαπάον ισγοιίιδ ὈΓΪπιια. ἀββαπι οἰζμασαθ Ἄαπέσμν πιπξαντ εἰ 
οἰγοπιαΐα θ6 πο οοἸϊογαία οἰἐατὰ ὀχϑοουξας οδὲ ΧΊΙΥ, 097 ἔν 69 δ ἃ, 

Τιγϑαηάνι δαθ. ραγίαμπιιβ ἴπ οΧΙ ἴππὶ οἰθοῦι5 ον Αροβίϊαὶ τορὶς ἀμ ὶ- 
πιϊοϊείαιν ΧΑ, 609 ". 

ΠΤ γβῖαβ ΟΥΓΟΥ ἀιπαΐον δ[οίαῖταο πιογοί οἷς. ἈΠ. 92 ν. ς. 998 Γ. 
᾿ασίάοιν ἀπιανὶε ΧἼΉΤΠ. 599 ο. 

Τιγβῖαβ. ΡΠ οβορίιαβ. Ερουτοιθ, Τατγρὶ ἐγγαηπιβ Υ. Ὡ 1 ο. ἀϊνῖ- 
ἔαπι Ροοαηΐας. ραπθοχῖ 5. ἀοπανῖξ, ἰπτογοῖομ8. (αἰ ἀατο ποραν- 

Βοῦ ἰριά. 



1720 ΙΝΡΕΧ ΒΕΒΌΝ. 

Τιγβἐπιδοῖ5. Αὐἰβεῖ 5 Τπβεὶ ΠΠ 15. ἱπάϊσπιιβ ραίστο ΧΙ. 506 Ρ. 
᾿γβιηδοἢτ5. ΤΟΧ. ΟἸΐηι ΔΟΓΩΓΙ ργδοξοοίιβ Αἰεχαπάνι Ὑ1. 261 ". 

ἀοῖη πὶ 6 ΒΘΟΟΘΒΟΤΙΡ5 Εἰ. 51 ἃ. ροβέφιαμι ἐσ δαξιιπν 56}15 
Γταραβαοὶ τϑηνδὶε, 58}. ἀπ ἀπέθα οναπηΐβδοξ, οοπίϊμθο ΤῸΓ- 
Βῖι5. οοπιραγαϊε {Π| 73. 4, ἀνάτιβ ἔπιε αὐπιοάππι Υἱ, 946 ε. 
ἄυγο ἱροῦ ρτοδδιῦ μοι πο ΥἹ. 254 ἔν,“ ΡΒΠΟΒΟρο5. ρα ΡΠ ο 
εὐϊοίο ὁ τορηο 580 Θχρυ! ΧΠῚ. 610 4. 6. δὐ]οοβ οἷὰβ τί άος 
Ἰ)επιοίσιι5 Ροϊογοθίοβ.. οαπὶ βοοπὰ σοπιῖοα ἅΠΠ05 οομξοτοη5 ΧΙΥ. 
614 ε. ἔ. ἃ ϑδοίαξε γι]! οεἰβ ρτοβοϊμάϊευν ΧΊΥ͂, 690 Γ. 

Τιγβιπιδοῖ5 ΒΑ Υ]οΟηἑ5 ΕΠ ππογαμ οἴ ὑγοοθηξὶβ οοηγίνθ Ἔχοορὶξ 
ΒΙὨΡ ΟΒ 5 ἁτοθηΐθο μοου]0 ἀοπανὶς ΧΙ. 4606 Ρ". ' 

Δ γβι πιο 5. ΑΤΓΆΓ ΤΟΡῚΒ ΡΥΔΘΟΟΡΙΟΥ δὲ αϑϑθηίαίου Υἱ, 952 ο. 
1 γϑιμθηοβ. οὐαΐοῦ ΑΒ οπ  ομβῖ5. Κ΄. 909 ἃ. 
Πγειοάας., εἰθίαταπι βροοῖοβ [γ. 182 ο. 
1 γβίοάὶ ΧΙΥ. 620 ε. 
ΠΤ γϑῖρρα5 βίαξυατί5. ΧΙ, 784 ο. 
᾿υγαϊθιουι . ΟἸμποβίας βοάδ δ. ἰμρία5 πο ΧἼΗ, ὅδ] " 

δ. 

Μάδοαν., ε ἀϊΠπνὶο Που σα! οπ 5 συρογβέθθ, Οαστὰ5 ορρίάθππι ἰπ ἰηβιῖα 
Ομῖο οοπάϊάϊε 1}. 105 ἀ. «. 

Μαραγοιιβ υἷπο σταναίιβ. ἱποοβέπιηι Θοπιμ δἰ). «ποα Παρ τεϊαπι 50- 
θα Ππιμηϑπι ἀπιδ5 ποτα Χ, 444 ο. 

Μαοοάοιος. πιοάοβίς θίθοτο ποβοϊαμε {Π| 120 6. ἃ Μίαορεδοπίμις 
ΡΓϊμναπὶ ἴῃ 5οθπδπι ρτοάπιοεϊ βιηδ βοσυὶ σοὶ ΧΙΥ. 05 .ἃ. ἀρυὰ 
Μαοθάομπας π᾿ οοθπὰ Δοοι μι θογ πθιἑηὶ ᾿ἰϊοϊΓαμν οτας {αἰ ρτῖμα 
εχίτα τϑίϊᾳ ᾿πίογθηθβοῦ 1, 18. ἃ, 

Μαοράοηϊοα βαϊέαέῖο ΧΙΥ, 699 ἀ. Μαοροάομπίοιλς νοσοβ εὲ αϊ- 
οἔϊομεα. ΠῚ, 87». κρῖον Μαροάομποβ παπιογαπὶ ἀϊοιπε Χ, (δ ἃ, 
ἐπιδειπινίδας ἰάδπι νοοαπὲ οἴπμὶβ σοποῦὶβ Ρ6Π] τα ΧΙΥ, θὉ 8 ε. 

Μαοοδίας, πϊοτος Βασο πα πέοβ Υ.. 198 6. 
νον πιράϊοιιβ. ἀραά Ποιιοσταπι ΝΧ. Δῦ8 6. βδιοῖιβ ουγδξῃτ ἃ 

Νεβίοτο ἴ. 10 ἃ. ἀ. κε ποὴ γυϊηογαίαμ ἔαϊβδα οοηίομά !ς Α5016- 

Ρίαο5. ΧΙ. 493 ἃ, 
Μαδοβιαίαβ., ἔγαξον. Ρ μα ο. ἀχοτῦὶβ ΡΒ ρρὶ ΧΊΗ, δ57 ο. 
Μδοβίπαθ θῸΠοα 6, γἱάς Ἡ ΘΙ Θρο 5. δὲ δαιιθαοα. οδέαρη!α ἃ} Ατολῖ- 

πιϑὶς ᾿ηνθηΐα, ὰὰ ᾿ἰὰρὶ5. ἐγίπν ἐδ οπέοτγιη αὐ Ππαξέα ἀποάφοϊπι 
οα δ᾽ εοσι δὰ βέδά τὶ Ιοπσἰε πον. γἰργαραειν Ὑ. 9208. ὁ. ἀϑὰπὶ 

ταδοβίπασιιην ΒΟ  οασιν ἃ (ἀτασοὶβ ἀϊάϊοογαμε οι Υ]. ῶ7 83 ο. 

ΜδοΙ πεῖ ποπιΐποβ. γ146 σοῖο. 
Μδοετίβιιιβ., βαϊέδεϊοἱβ ποθι τι ἀϊου] τη. οἰΐην ἀροοῖπιβ ἀϊοξαπι 

ΧΙΝ, 629 ε. 
Μαοιτγρίαθ., τυ] 65 τπδοίτ βυντπὶ βαϊα πο ΧΙΥ͂, 639 ς. ἀ. 
Μαραπάγίις ἀπβον {{{Φ 57 ἃ. 
λίαοὐ!, ΤΠ γαοῖας ρορα!ιβ. ἤπιε Ῥαθοπαμι {ἰ, 4 ο. 
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Μαθηϊάοα ὙΠ, ἀρ. 92. πιαρηΐάος ἐσ Είρατα ἢ 4 ς. (αγυβείας ΥἹ, 
29 ς. ἔοοέυβ τπαϑπἰάτηι 68ξ Π8 οΧ ἀρπᾶθ βρθοίεθεϑ Υ]. 98 ὅ ἃ. 

Μαβθομῖυβ Βο5 Χ. 412 ε. 
Μαεοίδο ρίϑοοϑ. ἃ δίαθοξσἤς ραϊμάς ἀεποηιπαιὶ ΥΠ. 319. ἃ, ρἰβοὶς 

εχ Μαβοζιάδ ρας, 46 πὶ ΠΟμ τ 6 ΠῸΠ ἰἰσοῦ ἴῃ νουβίθαβ ΚΠ]. 
284 ε. ; 

Μδεβοι οπι δριά Αἐμθηΐοηβοβ νοοδθαίαγ οοααι5. (αὶ ἱπάϊσοπα 685-- 
δεὲ ΧΙΥ. 69 ἃ. ποριθὴ μαθοξ ἃ λέδλοβομο Ὠἰδέτίοπο, αὶ εἕ οο- 
41 οἱ ἔαπι!! ΡαΥΙΓΟΓ ἃ ἴρδο ἀδποιμίμας, ρουβοπᾶμπ ἱπνθηξξ 
ΧΙΨΝ. 69 Ν". ε. 

Μαδβξοηΐοα βοομπιπιδία δι. 
Μαραάῖβ. ἱπβέγιιπιο πέμπε ΠΡ ΒΓ ΟΌΤΗ 9 δάιθβ ἕοπδπιη ΕΥ̓͂, 1592 6. 

ᾳυοά ρυϊδαίατ, τναλτικὸν. Τυγάοτηπι ἱπνοπέθαι ΧΙΥ, 634 Γ. 
βῖν αρρομῖβ 093 Ρ. 881 ἃ Μαράϊα Ἔγαοο ἴπν επέαπη πιασδάϊῃ 
αἰασπὲ 630 ἢ. Απδογθοπεῖβ πιαρδάϊβ νἰσῖπεὶ οβογάδσγαπι ἕαϊε ΧΙΥ͂, 
603 «. ἰάσοπι ἐπβέγιπιε πέαπι ππασδ 15 εὐ μοοέϊ ΧΙΥ͂, 635 6. ᾿ἰ- 
οοῦ ΠΟΠΒΜΠ)Ε ἀϊδεϊπσιοτο υἱἀδαπέυν θ36 ἃ. ". πιαράϊᾳ ρμοβέοτγίο- 
αἰ Β (δι ροῦ 5. τυξαΐέα πΟΠ πὲ βέγαοέιτα βαπιθιοα ποιιϊηδία 
εξὲέ 69 α. ρβαϊέοσίαι 630 ἢ. πιαραΐίᾳ ΕΥ.. 189 ἃ. [Ρ΄. 151 ἀ. ε. 

Μίαραβ, Οὐτοπάγιιπι τοχ. ΟΡ δι δἀπιοάτιπι δὲ δ οχέγοπιθπι οθοβὲ- 
ἐαία 5πυϊοοαίας. ΧΙ, ὅ50 Ρ. ο. Μίαρας ΠΠὰ Βοτοπῖος ΧΥ. 689 ἃ. 

Μαράα!α, 1ιδοοαομιοηϊ5 χυνάδες ἀϊοία ΕΧ. 409 ἀ. 
Μαρίβ.. ἔγοάιθπβ ποπιοθη ψἰγῖ! 6 ἀριιά 1)6]105 ΕΥ̓. 172 ἢ. 
Μαρηὰ αταθοῖα ππές ἀϊοία ΧΙ, 528 ἃ. 
Μαρπεβία Ὑ πουνβέοο ἢ ἀοπαία ᾿. 29. ἴ. 151] οχί πιῖαπι ψἰητη 1. 29 ε.Ψ 

Γοπέοβ οα]άϊ ΕΠ. 43. 4. ορείπιας οπουτνίέας Εἰ, 59 ἃ 
Μαρποίεβ οοἰοπία }λε!ρ ιοηδίαπι ΕΥ. 17.3 ο. ἢ. φασπῃι γο]υρία- 

ΕἰΡθυβ 56 ἀοάἀϊἀϊπδοπί. ἴῃ βογνϊειέουν τοάδοςὶ βιηξ δὸ ΕΡΗΘ ΚΙ 5 
ΧΙ. δ20 ο. ἃ ΡΙιϊρρο, Ροτγβοὶ ρείρο, ργὸ Ὄχθιθ εἶθ Ποὶς. δοοὶτ 
Ρίαπε Μγαπίοπι ορρίάπαμι ΠΠΠ. 78. ἔ, 

Μαρπιοίοβ οοϊορταπε ἐξοίξαοτίἀϊα ΧΉΓ. ὅ72 ἃ, ὁ. Μαρποῖοβ βαϊέδης 
αρυά δουῦμοη., 1 πνδοῖδο τορθῖὶ ἱ, 10 ἴ. 

Μοσπυ5. ΠῚ οχ ἀδΙ ΡΠ ΟΒΟΡ 5615. 1. Ὁ ὁ. ΧΗ, 571 ἃ, 
Μάαρο Ολγεμαρί πίθηβίβ, ἀδβογία Αἰτγίοδθ ἕο ροταστανὶε, βίοοα μρο- 

Ἰφηΐᾳ νἱοέϊξαπα ἀθβάις μοί {{. 4 4 ο. 
Μαροίῦϊ, πιϊπιοσιμν οο πα. ἰϊάομι ἔετο ἂς ᾿γβίοι ΧΙν, Θ20 α. 

691 ο«. ἃ. 
Μαρούϊα ΧΙΨ, 621 ἀ, 
Μαϊα. ροῖια ΠΠῈ οαρ. 90 5644. ππίνουβαμι ροπιβ ΠΟΠΏΠΕ Ποὶ- 

Ρ θα πιᾶϊὰ νοοαης [{Π{ 81 6. ρτγαθροορία πιρέϊοα ἐς γὰρ δ πια]ο- 
ταιπι Βρθοίοθιβ [ἐΐ, οαρ. 90. Νὲ ποριἐπϑηίαν πιῶ ]α ογρι ου!αξα, 56- 
τδηΐα. Ρ]αίαηΐα. δίογάϊαπα, Ογάομπία, βέγαςιϊα, Ογάοηϊα μια ϊα 
οὰρ. 21. 406 οαάδι αὐὔηιιο βύγα να 556 ἁἰπιηῦ ΔΠ11ς ἸΤῚ ἃν Πιῖ8 
ἀϊδείπραπης {ΠΠ. 81 ὁ. ἃ. ἔς 82. ἃ. Ογάοηία πιᾶϊα ποιπα}} ἐαάθμι 

ξαοίαπε αἴας εοἄνμαϊα {{Π|. 81 [. Θιάππεια μὰ]ὰ Εἰ, ΒΩ. ἃ. "». 

πλὰϊα μ]αυϊα. Μαιέϊαμα, Ἡσβρονγίάνν. τρὰϊὰ [{{{ ἂρ. 29. 
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ΠΙ. 53. Ν. ς. Ῥοτγβίοα πιαϊα οὰπι πποῖθιβ Ῥογϑιοῖβ οοπδαπάιπέυν 
ὁ" ΑἸΒοπδοο οἂρ. 94. οεἰέγία. αὐτοὰ πιὰ οἂρ. 2 - 28. δαάειι 
αἴψιο Ῥογβίοα οἱ δίοάϊοα ΠΠ. 83 4. Ῥαπίοα πιαϊα σταπαΐα, ῥόαι 
ΧΙΥ. οἀρ. 04. ΠΙ. 84 ς. πιδίογιπι ἱπνοπίοσ ρου θείαν Βαο- 
οἶ5 ΠῚ, 82 ς. 4. : 

Μα!εἀϊοομεῖα ππο πιαχίπιθ παδοὶ βοῖοαδε Χ, 49] ἃ. ". 
Μία! εμαοο, πιοτοίσιχ Ατέοα ΧἼΠΠ. ὃ 87 ἢ. 
ΔΙαΠ5. μανἶδ: οἷπβ ραγέος δασαπ!αθ ποιηίηα ΧΙ, 474 ἔ. 470 ἃ. 
Μίαϊνα Π. οὰρ. δῶ. 
Μαχπιογεέϊηθ υἰπππὶ 1. 97 ο. ἃ. 
λιαπάγοσοτγαο τὶ] ΒΟρΌτοπὶ αἴϊεσε ΧΙ. 504 ο. 
διαπάτοροποβ, τἰἀϊουϊβ βοῦστγα, βαϊξαξ οὶ νϑέι]α ἀχοτο ἹΥ͂, 130 α. 

ΧΙν. 014 ἀ. 
ΜΆΠοΓΟΒ . σαγηλθῃ ᾿πριιῦτο ἀριὰ Αοσυρεοβ ΧΙΥ͂. 6230 ἃ. 
ἈΙαη 65 ἰπ οοὐίαθι ᾿αἀο ΧΙ. 487 ἃ -ἔ, ΧΥ. 607 ἃ. 6. 
δίαπεος, ροουμα ΧΙ. 457 ο. 
Μαμία., χιογοίτιχ, 1)οπιδέγιὶ Ρο]ϊοτοοίαθ οοπουθὶπα ΧΈΉ. ὅ78 ἃ. 

δ79 ἃ. δίαμϊαρ ὑπ66 ποῖοι, οπὶ ρτορτίαπι ποπιθὴ δ ο!ἐξέα ζ8-- 
βοέ 78 " -α. οἰπβάφηι ἔαοείο ἠϊοία ΧἼ. οαρ. 42. 

Μίδιηϊυβ Οὐτγῖιβ. ἱπιρογαίοσ Βοιμαηιβ. γἰζαπι τὰ ρὶ5 βυδέοηέδηβ Χ. 

419 ἃ. δυγυι ἃ θ᾿ ηἶ5. ΟὈ!αΐαηι Βρτον τ 1016] 
Δίαππα. Υἱάς δ[6] αὔυϊτηι. 
Μάμπεῖ!α., χγειρύμιαχτρον ἘΝ, οἀρ. 79. 
Δδίαπείποα. Αγοδάϊας ΑΝ 'ν..154 ἀἐοχαν:,. 9026: 

ΤΠαντινικὴ γογγυλὶς 1. ἅς. Παντινιακὴ ὄρχησις 1. 22}. 
Μαπεϊπθηβοβ οἰοἀϊαξοτίαπι δτίοπι (τὴν μονομαχίαν) ρυγὶμιῖ 

ἱηνοπονσης Κ΄. 154 ἃ. τϑηὶ τ ατοιι ἀ{ΠΠ  θἴου Ἐχογοιυθυιηΐ : 
πἀπίς ρτῖδοα ἀτιπδέμσα γοοδέυν δίαπεϊπϊοα [Υ΄, 154 ἃ, 

Μαηίο, Μορβὶ πιαΐοσ. οσάθαϊα οἄθης ὙΠ]. 908 ἃ, 
Μαμυα!α οἐ ἀἰ σἰία Πα σοβέαθαης Δίοἀι ΧΠ. 51 ο. 
Μίαπυτιη ἐεβεϊδυ!αίίο, γ146 Οεϊτοπομιῖα, 
Μαρία, ΠΙΘΠΊΟΓΟ5. ΔΕΒοηΐοπβο5.. ππαταΐμιπι (ἰ. 6.  οοπίσαϊαπι) 

δὐάιμῃεέ ον 5 πιπτία οοπάτεἰ5 ΠῚ. 56. ὁ. ᾿πταπιθῃξιμπι ΡῸΓ 605 αι 
αὐ Λίαταε οποιιν μυσπάσαμε ΓΧ, 350. ὁ. Ματναΐποηΐαπι ἰσοραθυμι 
1. 28 ο. ΠΙ. 111 ἃ. οἱ Π]αραϑωνομάχαι ΥἹ. 958 Ὁ. 

Μαγοο! 5 δ γταοαβαβ ορρασπαΐ βαιθιοὶ ΧΙΥ, 684 ". 
Μάγοι ἐπ ρογαΐου Παγοηβίθπι βαοτὶβ [οι ἀϊβ ργαοίθοιε ἴ, 9. 6. 
Ματγάομπιϊ ἀρραταΐιβ οοοπάσῃ Κ΄. 128". ο. Ὑβαττοτε ἐοπτιΐ 

οοηνίνῖο οχοϊρίαηξ ΤΠ απὶ γ΄. 148 6. οχογοϊξαβ εἰὰβ μογὶξ 
οἶγρα Αἰποπ πιοηέοι ᾿Χ. 394 ες. 

Μίατε δοιηπῖπθ οϑέ ΟΠ. Ρδ665 ὙΟΥῸ δοτιμπὴ 4εΐ Θπποσιπξ 
ὙΠ]. 345 «6. ὁ πιᾶστὶ νυἱοεϊίαπβ ρἰβοδίου., οαἱὶ τοῖα βηξ ἀγδῖγαπι 
γΠ. 284. Χ. 429 ἃ. 

Ματοὰ ΤῸΠ5. (Π 115 Ἰὰο115)} οἵ ορριάππι ρτορο ΑἸοχαπάγιαπι. ἃ Μα- 
ΤΟΠΘ ΠΟΠΊΘῚ πάσα. Ὀάσοδ οομιὶίε ἱ, 33 ἃ, 

Μογσατγίίας ΠῚ. οὰρ. 4 54. ἂν δἱ115 Ἰαρίἄςς νοοαπίυς ΠῚ, 98 ἃ -ο. 
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Δ᾽ 1115 οδδα ΠΙ. 93 ἃ. ποι πιοάο ἴπ [πᾶ ϊᾶ σαρὶππέττ, 864 εξ ἱπ 
Αὐπιρηΐα, Ῥετγεία. Νυβίαπα, εἰ ΒΑΡ ν] ας 99. ο. 4. ογπδιηοηΐᾷ 
ἐχ [5 μραταΐα. ρ]τῖβ. ΔοβΕ ππδ π ν ἀ(πδ πὶ ἀπσοα 1014. 4. μἱβοαίϊο 
πιατσατιίατασι ρογιουΐοβα Π{Π{Π. 94 ἃ. ". 

Δίατραυ ει βεσαμν οοποπαπι (ΤῊ. 93. 6. 6.) ἀπαπι 111 οβέτθυπι 
νοσαπὸ [Π|{Ὄ 0 ἃ -ἄ. ρίππαπι γοοδὲ ἰδιάοτιις {Π]. 93 ο, 94 ἃ, 

Μανίαπάγηϊ βρομπές ἴπ βου ἐπιέοπι 5686 ἐταὐϊοτιπέ Ἠογαοϊθοες ΥἹ, 
203 ἃ. 2984. 6. ᾿ἴπέθ ξοτέαββο δωροςύς οι ΔρΡΡ6ΙΠδτ 1} 14, πρὰ- 

Ργῖα οατπιΐηα σαππηξ ἴῃ Βοτπιὶ μοπονεπν ΧΕ. 619 ἔ. 690 -ἢ 

ΗΐστὰΝ οατίοαβ ΟΠ γέγαβ νοοαπὶ ΧΕ, 659 ἃ. 

Μασ ἡ ΠΠ65. δάγοτθιβ [υστιγέπαπι πὰ }Π}ὰ ΐο 5 ΘΟΥΘΟΠὰ βῖνα σαίοῦ!ο- 
Ροπέα ᾿εβέϊαπι ἐπέογ θοοτιιηΐ, οὐἶτπι5. ΡΟΠ]6ὴὶ Λέασπιβ οιμδο ἰη Ηοτ- 

ΘΠ 15. ἔθ θ]0 βιιβροηή Υ, 921 ἃ - 
Δοτο. ὑπ εχ Βδοοῦὶ σομιμ ]οπὶθι5 1. 33 4, Ματοῃϊβ τἰπαπι, 

Μαγοποῖιπὶ ψἰπῖπ}. τὰ] ἔστε (Ἰὰς 1. 90 ἃ. 28 6. 
Ματοποα, ἸΤμγαοῖας ορρίάσπι ὙΠ. 324." ΡῈ ΜΠ] πϊδὶ σααροπας 

ΨΠ|. 351 ἀ. νοῦ θῚ1 ΠΟ 6556 αἷέ διταίοπίοι ὙΠΕ|, 351 ἢ. 

Ματβ. ἀθοτιιτι ἔρον ἰβϑ Πη5.. ΟΠ ΔΠΙΟΤΊ Βτ15. 1ΠΠΟΙΕΙΝ. 56 ἐγδά! ἀ 155ξξ, 
γχἰποία δὲ ἃ ἱπΠτιϑδίπιο δ᾽ απο ΝΕ, 511 Ρ. Ματγεὶ εἐ γε- 

ποτὶ οοποιθίξαμ οὐ ἀρ ΕΓοιοστα ον οοοϊποτῖξ Ποπιοέρειι ἴ. 
14 ἃ. Ματγείβ ρμιῖαα Χ, 433 ο. ΧΙ, 502 Ρ". 

Δίατθγαβ. δύ! πὶ χηρόδετον οὐ εἰθίαιη ᾿πνοηἰξ, ααθιπν ΒΡ ΟΤΙΟΤο 5 

πη ἁτιι πάπα σοοί βού ΕΥ̓. 154. ἃ. ΔΙαγβγαβ. ἈΠῸ 6 ΘΠ ΟΠ 5. 

ΔΡΙοοίαβ ἃ δίϊποννα εἰθῖαβ βιιβέι! ἐγαοίαντέᾳις ΧΙΥ͂, 610 ἢ, 

Ματγγρέιι5. ρμΙδοοπέας σοηιβ ΧΙΥ͂, θ47 ο. 
Μαβοι!αβ. ἅμ 0" ἃ» ΑΘΒΟΎ0 οὲ ΌΡΠοοΙς ἴῃ βοοπᾶμπι ρτοϊιοξια 
ΧΗ. 601 «ἃ. ν. ἔγοᾳασῃβ οἱΐην ΧΕΠ, σὰρ, 77. τγγδηπίβ ἰηξε- 

Βύιι5. σὰρ. 78. 
δίαβιηἰθβα. τὸχ Πἰργαθ, 4100 ραοίο οΘοηυῖναβ οχοοροτὶε Υ, φ59. 

τἄσπι Ράγν 05 ΠΟΡΟΐο5. Ὧἃ0 πορέἕοβ. ἄρμπος τοτέϊιηι ἀοξαςἰ5 Δ ΠΙΠ 

οοπιρ  οβϑοηξ. ἀριὶ 56. αἰεθαΐ, οἰβᾷις ἐο]θοξα αίαν ΧΕ, 518 “, 
19 ἃ. 

δίαββα γτίαοα (παλάϑη) ΘὩΤΙ σαΤ τη δ σΟἐ ΠΟΤ) ἀξ τιν ασΊην 
Ραββασααι ΧΙ. ὅ00 4. 

Μαββι Πα. ἃ ῬΠηοσδοοηβῖθι5 Τοηἷ5 οοπήάα ΧΠΠ. 576, Μακε οη- 

565 οἰοπιϊπαεὶ οὐ επσρὶ πιο ΠἸεἰοἱ ἀοά εἰ : ἀπάο Ῥτγουθγθίαπι. δία5- 
Β.Π πὶ πᾶνῖσο ΧΕ, 93. ο. δριὰ δο5 Ιορο οαπέιμι ογαξ μ6 γἱὶ- 
πὰ ὈΙΡοτοπα πα! οτος δ, 499 ἃ. 

Μϑϑ ] θη56 νίπιπ ἰ, 27 ο. ΙΥ΄- 1589 ς. 

Δίαβεῖχ νοσαθαϊιπι ἃ γοῦροὸ μασᾶσϑαι ἀοτῖνας Λρο]]οάοτις ΧΙΥ, 
009 ἃ. 

Λ[αβυτίαβ ἀοὶρΡποπορἰδία [. 1 6. 
ΔΙαΐον ἀδογαμι: οἷπι5 ἐθιΏ ]τιπὶ ἱπρυοα ποίας οσταΐ δὶ τὶς ΙΓ πὰ 

οοπιοάϊβθεε ΝΧ, 429 ἃ, ((οηξ, ΔΓοίτοοι.) 
Μαΐομ βορῃϊδία ονβοπίοσαθι ΠΟΙ πὸ Υ{ὶ. 307 ἀ. ὙΠ]. 3490 ἃ. ς. 

3483 ἃ. 
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Μαΐτοαβ μα πὰ, ΑἸοχαμάγίπιιβ., Ῥγαθάϊοαθαὲ δα ᾿νοβεΐατν ἅ]οτα, αας 
856 ἰρϑᾶπι οοπιοάογος 1. 19 4, τι άϊοι!α ργοθ]οιπαέα, δά Ατὶβέοέο- 
115. ἐπι! ας! πο π .. ΡΓΟΡΟΠΘΓΟ Βο] 6ραΐξ ἰθ1α, 

ΜΜαϊτιποπίαπι Αὐποὶβ ἃ Οθογορα ἱπβεϊξιξια ΧΠΠΙ, ὅδὅ ἃ. πιαίτὶ- 
πιοηϊΐ ἐποοπιπιοία ΧΕ. οαρ. 7 54. 

Μαεείαπα πιὰ]ὰ Βοπιὰθ εἴασα. οχ υἱοὸ ΑἸἹρίπο θγορε Αφυμ!είαπι 
ΠῚ. 82 ο. 

Μαϊέοι πόσος δρυὰ ᾿ιδοοάδλεπιοηΐϊοβ {ἴ. 390 ο. 
Μαΐέγα. δἀυι σοπὰβ ΧΙΥ. οἂρ. 83 -8ὅ. Υἱ. 24 6. ΤἬσββαϊο- 

ταπι ἐπι δωμβε δον Α(Βμθπὰβ. ἱπέγοάιιοίιμη δὰ} Μαροάοηυπι ἱπιροτῖο 
ΧΙΝ. 6602 ἢ. φεποτγαξίπι βἰο ἀϊοϊξασ φαρά!θες δά! τπιπι ἀεἰϊοαξο 
Ββιαμηειοβοαας οοπάϊέππι 663 ἡ. 

Μίδευϊασιπι τπιϑι8 ἴῃ σοηγἶν 8. 1. 17 6. ρῥυϊμτπι ἃ ϑυθαγίεὶβ ἱπέτο- 
ἀποίυβ ΧἼΉ. 519 ε. 

Μαυγυ Ιοο ἃ Τταίαπο ἱπέογέοοιια ΧΥ͂, 677 6. 
ΜαχΙ δα εἰΐχας ἴῃ οἰθτπὶ ἀρροβίίας {ΠΠ. 94 ςο. 6. 
Μαχα, ρίεθείθπι δὲ σοιπαπηιπθ ΟΠ πη αἰ πιοπέσι ΧΙΥ͂, 6063 Ρ. 

πα ἂΠπὶ ΡΆΤΌΓΘ. μάττειν ἰθ1ὰ. παβία νεϊλιὶ πάσα οθξ. Ατ μι! οὶ 

ἀϊοίαπι [. 30 ἢ. εχίρυα πιᾶχὰ ἱπίου απΐηηιο ἀϊνῖδα ΕΠ, ὃ ὅ ἃ, 
εχίσυα, δέγα εἕ δοοῦοβα [{. Θ0 ". Ἂς. ΗΥὦ. 161] ἃ. πιαζαγιπι γατὶδ 
σεηοτα δὸ ποπιίπα {{{{ οαρ. 8.2. γῃγδβία πιᾶχὰ {Υ. 149 ἃ. οο}}. ΠῚ, 
114 ἢ. εἐχᾳυϊδίξας τπᾶζαο Τοῖαδο οὐ Εγθέτίοηβοβ 77. 160 ἃ. μοβέ- 
4ὰπὶ ΟἸΓΙΟ51115 νατίαΐα Ἔχ φυ ϑἰεἰμβαις Ραναία 5 ηΐ αἰ ἐπηοπία. ἀἄ6- 

ἐοτίο ποπηῖῃ!}! γοσάθυϊο μᾶζα, ματτύη ποπιϊπαξαπι 4φαοά εξ 
βιπηΐαοβίια δἀθ! απ ΧΙ, 603 ". ο. ἱπέσαὰ πᾶσα ψεπιβέϊβ 
Ραϊρευτίς ΧΥ͂, Θδὅ 6. ρᾶμῃῖὶς λοι τι5. Θοποοααΐτισ 4αᾶπι πιᾶζᾶ 
ΗΠ. 119 ἃ. πιᾶχᾶθ ψεπαίοῦ ΧΥ͂. 080 ἃ. 

Μάασοπ, Βαροϊιΐοαπι οοπνίνμιαι ΠΥ. 149 Ρ". 
Μασοπομῖιβ. δοποιπὶ ΟΔ ἢ  δέγ πὶ πιασὶβ πηροποπᾶϊ ΠΥ, 149 ἃ. 5. 

Ραΐξίπαθ ἁπγοᾶθ, πιὰ ΖΟΠομιὶ τοὶ, ἰπ ποπιρὰ ῬιοΙοπιαοὶ Υ,, 197 ἢ. 
πιασοπομιαπι . 200 ἃ. 202 ε. 

Μοοοποβ Ρατραχάσιαι {{Π]. 37 6. πιοοοηΐα ἰθὶά. ἔ, 
Μοάα, Οὐεμοῖῖ Πα. ΤὨτδοίας τορὶβ. ΡΆΠρΡΡο πυρία ΧΗ. 557 ἀ. 
Μεάοα, 9} ΟἸαιοας. πυρέϊαβ ἰχαία ΧἼΊΠ. ὅ 0 6. φαάοπι ἄοροο πὰ- 

ρ5ιε ΧΕΙ. ὅθ ἢ. δ07 ἃ. 

Μοάοι5 Τ᾽ βοββαία ΑἸοχαπάσαπι οοοπᾶ οχοϊρίοης Χ, 434 ο, 

Μοάϊ ϑ'γτῖβ, Μεάϊβ Ῥογβᾶθ ἱπιροῦγίπην δἠοιιοσαπέ ΧῊ. ὅ40 ἃ. Με- 
ἄοταια. πο! το πὶ δὲ ᾿αχυτίαμι ἀθορίασπης Ῥότβας ΧἈἼΠ, οαρ. 10. 

4ποὲ ΔΠΏ05 Παίιδ τὰ 5. 4 απ Μοάμῃς πὰς νοπιεΐ {Π. 84 6. 

Μεάϊα. Εχ Μοάία γμαβίαπδθ ἄνο8.. ἐθίξασὶ ἀϊοίαθ, Λ]οχαπάγίαπι 

{ταπδνομαπίιν ΧΙΥ͂, 6084 ες. 
Μεάϊουμν νοὶ Ῥογδίοιθν πιά] αην Ἴ πθοργαβέὶ, Δέποπαθο νίβαπι 

ογαξ οἰίσίαμν ο556 Εἰΐ. οαρ. 90. 
δίρἀϊοαπιοπέα ἀἀὦ Ὑ οπογοῖι πιῖτο πιοῦο βεϊ μι] αι α ἢ, 115. ἃ. 

δἴοάιοῖ πὶ οϑβοιῖς σταιηπιδεϊοὶβ αἰ 1 Γογοΐ ἀεηίενίῃ ΧΥ, 6066 ἃ. 
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πιοάϊοοτιιπι ἰφοίαπέίϊα ΕΧ, 377 ἢ, πιεάϊοοταπι ργχίάοβ., Αἰεϊοΐα 
χυλικίδες ΧΙ. 480 ς. 

Μίοάιπιπυ5. ΗΙβραμῖβ βίοι ἀϊοιυν ὙΠ, 331 ἃ. 
Μοάτοοτγιίαβ ορείμια ἰδ. ἂρ. 14. 

Μεάοπέϊαβ. νεῖ Μίοάφοπεβ Αννγάομα., σοι πῖβ ΘΟΠοι πα ΑἸοὶνἰα- 
ἀϊς οὐ Αχίοοιι ΧΙ, 584 ἢ ΧΗΙ, δ74 ε.. ; 

ΜοάμΠα ΧΙΝ. θὅ 9 ἢ. πιοάυ!!απὶ ἀΠ}απὶ ἀϊοῖε ΒΟρΡΉ ΘΟ θα. σογθθταπῃ 
{. 00 ἃ. 

Μερόργσαδβ. θιγῶν ἐν ἹΠεγαβέζου ΥΙ. 248 4, ρτὸ Βαραχο ΧΠΙ. 

6009 ἃ. Μεραθυσεβ ΠΟΙ ΠΑΤῚ ἀεθιιοτδξ, 

Μοραϊασγεῖ οὐ Μοραϊοιπαχὶ βίδίααθ {Π]| 109 ἃ. ». Χ. 416 ο6. 
Μερά  απι ππρποπέαυ ΧΕΙ, ὅδ Ρ. ΧΥ, 689 ἃ. 691 ἃ, 

ΜεράΠ5.. ππριοηξαγίι8 ΘΙ ΘΌΠ5. βίγ ΑἸ ΠΘη θπβῖ8.. ἃ 410 Ποπιθῃ 
μαβοέ πιϑρα!!ῖαπι πηρποπέιμῃ ΧΥ͂, 690 “, 

Μεραϊοπιασιιβ. 146 Μερδ]αγέιβ. 
Μοραϊοβίταία ροοίτία ἀππαΐαν Ὁ ΑἸοιπαης ΧΙΠ, 600 ἢ, 60] ἃ. 
Μεραρομέμοβ. Μθηθὶαὶ ΠΠΔὰ5.,. 5015 1 ΠΠΡΕ5 Ρ᾽ΠΟΟΓΠπὰΘ ΠλποΓο 

ἔαποίαβ οδὸ ἴ, 18 ". [Ρ΄. 180 ε. 
Μερσάγοπβε5. οἱοτὰ ψϑημπὶ ἱπιροτέλης ΑἰΠοπας ὙΠ], 981] ἃ, ἃ Βοεο- 

εἶα ὦ Αοϊιαθοβ ἐοἴδοογτιη Χ. 418 ". ὑπὸ ἸΠεγαρέων τὸ δεινὸν 

ΧΠΙ. 570 ἃ. ἀρὰ Μεορατῖοοβ ροουϊμ σγαϊα γοοδίαν ΧΙ. 467 ἃ. 
Μορατγῖοα ἄ011014 1. 28 ο. 4ά, Μερδγίοαθ ἤσιβ ἄσθογεβ 1, 75 ἃ. 

Μορασίοἱ σαθποὶ ρίβοοβ Υ1]. 209 ὁ. 
Μεριβίθ. πιογοίστιχ Αὐοα ΧΙ]. ὅ 88 ὁ. 

ΜορΊβεμ 65... Απδογθομεὶ πιοπιοταίαβ ΧΥ͂, 671 ς, 673 4. 674 ἃ. 
Μερίβέο, Ῥεοϊοροπέϊβ. ῬΠοοοηβί5. Πα... 6 ἐεμν0 ]0 1)! ρ ιΐοο τϑάϊομ8, 

ταρίδατ ἃ Οἰγγαοὶβ. Χ ΤΠ, 00 ε. 
ΠΠειλίχιος Βαροίμιβ. ἀρὰ Ναχίοβ {{Π, 78. 6. 
ΜΕΙ εὲ οἴδαπι ἀρ μοοία5 χλωρὸν ἀϊοϊξιτ, ἰᾷ ε5ὲ οχ νἱτἰἀϊ ἤανο- 

βοοβ {ἰ. 43 ἔς πνο] ἃν ΑἸοπιαηα νοσδξασ κηρίγα ὀπώρα, “αὶ 
οογϑῖιβ ἔγυοέι5 ΧΙΥ. 648 ". πιοὶ Ατείσαμν Εἰ. 483 Ρ. Ἡγπιοξείαπι 

ΧΙ. ὅ82 ἔν πιὸ] ρταθβίδηξίιι5. ἀδέοτίοτὶ ἁἤαδαηι {πιά τιπ Ῥεεὶς 
ΧΥ, 689 Ρ". 

ΜεΙΠ5 οἄοτο νἰίζαπι ρτοτορανῖς Ποιηοοτίξις {{ 460 ἔ᾿ πιο δπὶ 
Ρᾶπ6.5 αἰ᾿πιοηύππι Ρ ΥΕΠπαροτγί οογιι 1014. οὐ 47 ἃ, πο] αι ’οη- 
δάᾶονοβ τοάάϊς ὕγτποβ ᾿ϊ. 47 ἃ. 

ΜΙ δὔτιπιπι {πὸ ρϑοίο ΘΟ! σαν ΧΙ, ὅ00 ἃ. 
Μεῖα. ἡ μέλη. Ροοι] ροπαβ ΧΙ, 486 6. 
Μεϊαθηὶβ γ᾽ οπτιβ ἀρ Οοτ το ΧἼΠ]. δ 83 6. 

Μεϊδρι5. ταξίοπεηι ἀἰ πιο πα νηὶ ρυϊμνιβ ἱπνθηΐε ΠΠ, 45 ἃ. Ῥτοοίὶ 
ἘΠᾺΒ Βα παν Ὁ ἔασον οοΥγορία. ὙΠ. 3840. ἃ. Ρ. Μοϊδιπῖριβ ναΐος 
ἱπέογ Ὁ βαογὶβ 486. ἔοοογαης ΡΒ ν λοι οἱ ἔρῃΐοϊας ΧΙ, 495 Ρ". 

Μοϊαπόγγβ., γ6] προ] απάγγαβ. ππαχίβιογιιπι Εἰ γ ΠΟΥ Πα ΒρΘοῖος. {Π], 
ΠΡ 

ΔΓΟΙαπιρρ ἄθ5 . Ῥγεπορονίπαηβ., βοά Τα τίοῖδ πόσας ΤΥ. 16] ο.ὕ 
Χο απῖρρυ5. γ1ὰς Οδαγίτοη, 
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Μοϊαποριβ αἱ ρία ΧΗ. ὅδ8 6. ΧΥ. 690 ἃ. 
ΜοΙαπεμίαβ. {{Π|γ8515 βουνὰ ΧΠΠ ὅ49 ἃ. 
Μεϊαμεμῖυβ. ἐγαρίοαβ ροοία., γογὰχ οὐβοηϊ ΒΌ Πα ΥΗΙ, 3.43 ς. 
στα 5. 5101 σΟΠ] πὰ ρΥοοδ 5 1.0 ς. ΧΙ. 549 ἃ. 

δΙοΙ με 5. Δ᾽ οββαπίιβ. ραΐγία ρμυΐδὰ5.. ΤἩγπιοοθέδα βυροοάϊε ἴῃ τε- 
δθσπι Αὐποπάγαπι Ε].. 116 4, ε. 

ΜΟΙ πασιια ρἰβοὶβ ὙΠ). οαρ. 93. 
ΜεΙεαρον ἐδοι! απο νἱοὶξ ομιηο5 [Υ. 172 ο. . 
Δίο!εαροῦ. Ἰδασομὶβ ἈΠ] 5. τἰ ἀδέυν ἃ Ρ]αΐοπς ξομπιῖοο ἢ. Θ 8 α. 

Μεϊεαρστίάοβ ἅγοβ Κ΄, 201 "ν. ΙΧ. 387 4. ἴῃ Λείοϊία οτίας ΧΙΥ͂. 
6030 8. ἀ6 πιοϊδαστ!ἀς ἀρίτυν ΧΊΥ,, οαρ. 71. 

ΔΓοἸος. Εἴ πυρεῖδο, ἴῃ Α5ιῖ σαστιιῖπο {Π]| 195 ἃ. 
ὙλΙο]οβαβ. Τ πον ἀι 5 Πὰς. ΧΙ. 5006 ΒΡ. 
Δεϊοξι5 ροοίᾳ ΧἼΙ, 51] 6. ΧΗ]. 600 ε. 
Με νοοα., ἽΒοβοὶ ἀχοῦ, Αἰδοῖβ πατοῦν ΧἼΙΠ, ὅδ7 ἃ. 
Μομθοοα. Ῥτγοβουρίπα, ΡΙαΐοηϊβ χοῦ ΧΙΥ, 024 ε. 
ΔίοΠοοτα, οὐὰ οοποδυοσιπι {Π]. 8 8. ἀ. ο. 
Μεϊσοοτιᾷε5. μἰδοοπέας ΧΙΥ, 648 ε. 
ΜοΙοοτέοβ. πὐπαξαίο ποιμίηο (ἀπο Υἱ}. 990 ἀ. Δ411} αἴαπε Δ[6}}- 

οογέδο αιῆοτο Παρσταπέοῃν (Ἰδιιοῖμι ἴῃ πηᾶτο 56 ργαθοϊρίξαββε ΥΠ]. 
297 ἃ. ". 

Δ[ο!Π δ η565.9 ΡΟρΡαΪ5. Τ μοββα!αθ, φαοταιι ορρίἄσπι Κολακχεία Ἔνογ- 
βῖπη οϑέ ἃ ΤΠ ββα! ΥἹ, 964 ο. ἢ. 

ΜοΙΠοέι5. [1058 ργαΐξθπβὶβ οογοηάγ ΧΥ, 68 ὅ ἢ. τηο!]οεϊπας οοτο- 
πᾶς ΧΥ. 078. ο. πιοι!οέϊππιην ππσποπέιπι ΧΥ͂, Θ8 5 ἃ. Ναυογα- 
εἰζαταπι ἰἀ᾿ο βγη τ! Π οέι5. δέ ΠῸ5 θα. Αοργρείδοδε. αυΐ τὸ- 
14αϊ5. Αοαυρεα Ἰοία5 νοοδέιν ΕΠ]. 7 5. ἃ. ". ἀπὲ δὲ πιο! ἰοεϊμαπι 
οοτόπδιι ἰδ ηι Ναπογαξιξαθ ποι παπέ δ 14, 

ΔΓοΠσβα,, Ρτοοα ἤΠα, Ῥογίαπάτι ἀχοῦ ἈΝ ΣΙ, 589 ἢ, 
Δίειπβδα. πποτοίσίουα Δξέίοα Κ΄. 107 ἃ. 
ΔίοΙββα. νἱουβ Ρηγγσίδο, δὲ ἃ Ὁ ποοἀοέα βοραϊέιβ οβὲ ΑἸοϊ θα οα 
ΧΗ, 874 ε. 

Μοϊΐπααν ἀπσαθπέαπι ΧΥ͂, Ο5 8 ἢ. 689 ε. 
Δ  θβος. σα} 05 ἃ] ορθαμέ δ Υθαγίέας ΧΙ, 518 ἃ. 
ΔΘΙΟρ Ποῦ τόσα Ῥογβάγαμι ΧΙ, 51. "ν». ἃ. εἰβάθπι θεέϊαπι πδιι5. εϑὲ 

ΑἸοχαπάον ΧΙἧ. 39 ε. ν 
εῖοβ. ἀπὰ 6 Ογοϊαά!θιβ: οὐΐι5 Ἰαἀαπέυγ μοράϊ ᾿, 4 ο. οἱ ἔοῃξος 

οαἰάϊ {{, 43 ἃ. 
ΜοαΡ ταίοβ. πιεῖ Ρ᾽βοΐοι!. 4αὶ οὶ ἴρ515. βρίηβ σοι ππέιΓ 

ΜΠ. 307 ε. θὰ Ρο γα θα. ὙΠ]. οαρ. 95. Υ1. 241 Νν. πιοπι- 
Ῥταάπμι Γοθέι5 ἐδ ἀραπο σομι5 4ποζάσμι ὙΠ]. 98 δ ἃ, 

Δίοιποπ, Τιοιὶ οἵ αὐγογὰθ ἤϊι5. αὐ Ἵ οΐαμι πιοτέμθι ΧΥ. 
080 ". 

ΜΟΙΩρ 5 αὐῦ5. ἀχείμκαντος ἵ. 30 4. 
Μομιρ ῖπ .. Ρ ἈΠ ΟΒΟρ τ. δὲ βαϊέαΐου ἐσγορὶιβ οιηδς 1, 90 ο. 
ΜοΠΔΘολπλι5... ἐΧ ΘΟ] ΠΟ ῖΟ 1 χ. βοσυστάσαμι Ατποηΐς ΧΊΥ, 014 ε. 
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Δομδ]οαπ. γοπδίου.. ἃ0 Εστὶρμαηῖάς ρορθέτία δπιδίυβ ΧΙ. 619 ο. 
Μεπαμπέθν ροοΐα ΕἸ γοοταπι ἀηαντε ΧΠἼΠ, 594 ἀ. ἃ" 18 40 ραοίο 

τϑοορέϊιβ Γπουὶέ, ρασιμ ἔ]]ΟἰἔοῚ δοέα οομηοοάϊα ΧἼ6]Ι. ὅ 8 ο. 
ΔΙοπαπμοΓ βαίέγαρα ΥἹ]. 24 ἃ. 
Μεπάα, ΤἬτγαοίας ορρίάυ 1. 29 ἀ. 

Μοπέήδοὶ πἀγὰβ πη γἱποὶβ ροπθῃξεβ οἰαέοτίο τίραπε 1. 29 ξ, 
Μεπάδουπι νἰθὰμ [. 93 ἃ. 99 ἀ. 6. Κ΄, 129 ἀ. ὙΠ. 364 4. 
ταῦσπα δίοπάδοϊ γἱπὶ οορίᾷ εχ (δβαμάγοα Ἄχροτίασισ ΧΙ. 784 ο. 

Μεπάοβίαπι ππσποπέιμι ΧΥ, 68 8 ἢ. Μοεπάοβίιπι ΝΠ οβέϊαμ. 11. 
ἂρ. 90 οχίτγ. 

Μεπε, ἤϊήνη. ελάοπι ἂς βθ]θης. δυδαοί πιαίον ΧΙ, 597 ο. 
Μεπεογαίοβ δ Υγδοιβῖτ5.. οορῃ. Πιρρίίον ὙΠ]. εαρ. 839. εἶπ δά Ῥἢϊ- 

πρρυμπι ταροῖ δορί βέοϊα.. οὐπὶ ῬΆΠρΡΡὶ τοβοσρέο θ14. σὰρ. 84. 
Μεποάρφιμιιβ. Ρμ]]οβορίις. ΠῚ. ὅ9 4. βο! τι. ΟἹ ποσέι ἰπ ρἰβέγ ΠῸ 

ΠΟ ]απὶ ἄσοτα 9. 6π0 μαΡρεγεῖ ὑπάθ ρμϊ!οξορξιϊας ἀάτοέ ορογαμι ἰγ,. 
108 ἃ. ". ἀριμὶ δἴιπὶ ατα}}5 ἔποτὶε οοηνὶνοτιιηι ταίῖο Χ,, οὰρ. 1. 

Μεποάομι ἀἰβοίρα!π5 (ἴθι θτα5 ΠΥ, 1692 6. 
Μεπεοίαυβ παρίϊαβ οο]οργαέ ἨἩοτγμΐοπας Π]ϊαθ οὐ Δίεσαρομε!5. ΠΠῚῚ 

1.9 ἃ. Υ. οδρ. 9. ἀρι οππὶ δἰ μμιϊατα σθητα σον γι Ϊ. 
12 ἃ. ἄομνϊ αϑάθβ οὗτι5 βρη ἀἰββίπιας ἔν 10 ὁ. δα Ὑτοίδηι πι}}- 
Ἰδιη οτπὶ μι! εγο Πα ]νϊ οοπδιδέπάϊηοπι 1, 95 ἢ. ΧΙ. δδ0 ἀ. 
ἱπνοοδέιι5. αἰέτο δ Αραμ θ πη ΠΟ ἶ5 οοην νυ πὶ 56 οοπίοτε γ΄. 177 ο. 
μη οτὶζο δοοῃβαίαν ἃ Ρ]αίοπε τι ἱρπαναβ οὐ ἐπι} 6}}15 ΕΥ̓. 17 8 
». ὁ. φο!Ποαᾳυίαμν. πὶ “ΘΙ θιιδοθο. ἀθ]᾽ δμιΐοια. ὕἸ γββθι Ιοη στο 
ἀπέοροηϊέ ορίρθυβ Κ΄. οὰρ. 10. Μεποῖαο δά δοίαμπι πλιιβοαθ ἰμλλἱἐ- 
τις Μίποσνα ΥἹἱ. 957 ο. 

Μεποίαυ5, ΑἸοχαηάτι απ Πὰν 5,. ν ὁ πδ 4] κει Ἰοβἰββίπιι5 ΧἼ, 539 ἃ. 
Μοῃοἰαι Πομνθένι! Ῥοϊ!οτοοίας ἀπιῖοι ΧΊΤΥ, 614 {. 

Μομποβέδο ρυΐαβ ἀϊοεϊ ἀρια Ἵ Ποββα}05, 4πὶ ἀοῖη Ρεποβέας Υἱ. 264 "». 
Μεηίρροιβ οορποπιϊ δέϊι5 οδὲ ἤασγο ἰγ. 100 ο. 
Μεποῖ, οὐἶμπ5 ρτοπ εῖοπο ΟἸδαγολιβ ἃ 1 ΒΒ ΠΟΥ. ΟΌΟΙ 5115 οδέ, ἔο- 

τογ απ ἀαίιν ἃ ὈΙαίοπο ΧΙ. δ0 ἃ. ". 
Μέεποβ. οοιπθ. Π]ηνὸς κώμη, Ῥιγγρίας νἱοὰβ ΕΠ. 483 ἃ, 
Μεπβαᾶμι βιὰ οὐδ οοηνίναο ἀρροπὶ ἃρια Ποιποτιιμι οχ ἰβεϊ πιδηξ 

ὨΟΠΏΜΝΙ 1. 11 ἢ. πιεπβὰθ δίουϊας, ϑγθαγιεέῖοας, ἐξα!ίοας, Οΐας 
ἰ. 95 ε. ((οηΐ, Ιου δ.) 

Μδηβδο βοοιπήαο ΧΙΥ, οαρ. 44 544. υάταμι ἄς πομιῖπο οοπξ, 

ΧΙΝ. 6040 ἀ. ε. εαδάδηιν δορὶ ΡΠ οτοιπαία ΧΊΥ. 640 ε. 
Μεπέεβ. δίεπέδο (1. 6. Μίπονναθ) ἀρ ΤοΙουιδολιμι ἀρροπίξιν μ6- 
Φυ Π ατὶβ τηθηβὰ ἰ. 11 ἢ. 

Μομίον, {ταΐοῦ ἀχοτὶς Ατὐέαθαχὶ ΥἹ]. 200 4. Υἱάο δυρτα συὸς. 
Ατέαθαλιβ. 

Μίρηξοτὶ5 ροσβοηδπι ἱπάπϊε ἈΠπεσνα Υ. 191 ἃ. 
Μοπειία τιοτίπα 1{Π1. 10 ο. 
Μοπιηΐις ΠΙ γυῖα 5... οτἶτι5. ΠΠαιὰ ἀχόγοιὰ ἀπχὶς ἀοπεέμίοι (Υ61 (ὑοὴ- 

εἰιῖι.5) τοχ Χ, 440 ἃ. 
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Μογδοῖτβ πιΐβοοτα σἰπιπὴ Χ, οαρ. 22. 
Μεγουτγία!οβ ἔοτίδα ἀρ Ογθέθηβοβ,, βιπ|1165 ϑδίυσ π ΠθῈ5 Ἐοτπδηο- 

τὰν ΧΙΨ, 639 Ρ". 
Μετγοιγίαβ5. Οοηΐ. Ηδτγπιοβ. ΕἸ Ἰηστια βοτὰ μαροΐην 1. 10 Ρ. 1Ἰάδπι 

ΒΟΠΊΠΪ ΡΓΆΘΒο5. 1014. τηϊτδΐιτ ἀοάϊιπι Ἄγ ρϑι5 ρα] τ ἐπέ ποπὶ ἔ. 
160 4. Βασοθαπι ΝΥΎΡἢΐ5 δἀποαπάπιι ἐγαάϊε Υ. 900 «. ἤκξευ- 
Ἰαϊὴ ἀΠῸ οαΪαπιὸ οοπβίδηξοι ἸΠγ ΘΠ Ἶ556 ἀϊοίειν ΠΥ. 184 ἃ. ἀρτπᾶ 
ϑΑρΡΡΒΟποην ρΟΟΙ Π]ΔίοΥ εβὲ ἄδογαηι [|.39. ἃ. Υ. 192 ο. Χ. 495 ἅ. 
Μετγουτγία5. δόλιος ΥἹ. 259 ἃ. βούχλεψ ΙΧ. 409 ο. ἐναγώνιος 
ΧΙ. 490 ἢ. 

Μοτγείγιχ. 1[)6 πιογοίγιοῖθιι5 ΧἼΙΠ, οαρ. 91 - 70. ἃ πιογείσοἶθιι5 ἀ6- 
ποπιίηδέαθ. οομηοοίϊαο τοοθηβοπίισ ΧΙ. 567 ο. σοπιρ! ατῖππι 
τιογοίσι σαπὶ Αὐεοασιιηι Πομΐπα πιοπιοτγαία ἰοσππέισ ἈΠῚ. 5607 
ς. ἢ. 83 6. ὅδ8θ 6. 587 «. δ. ἴμπουβ. δὲ βἰμι!α πῃ ΓΘ ΓΙ ΟΠ. 
ατεϊποῖα ΧἼΠΊΠ. οαρ. 28. Παρᾶπατῖα οὰρ. 94 54. γεπιβ νυἱσίνα σα 
ἃ ϑοίοπο οοηβοογαία οὰρ. 3. τηϑγθίγιοθ {{έογαττ πη ει ϊα οο  δη- 
5 ΧΙΠΠ. 83 ἔ. νατγίαγιπι πιογεύσίοιμη βοϊζε τοϑροηβὰ οοἸ αΐα 
ΧΗ]. εαρ. 49. : 

Μετριβ ἃνίβ. χολυμβὰς ΤΧ. 39 ε. 
Μοτγίοπος (γοίθηβὶβ ἀρ Ἠομιογαμι [Υ, 181 Ρ. 
Μεγυϊαθ ἅγοβ. ἴῃ οἷρο [ἰ. θὅ ἀ. 
Μέεγυα ρῥίβοὶβ ὙΠ. οαρ. 71. 
Μίεγαμι ποη ΒΙ δ ειτ ΑἸΠοπῖα Χὶ 431 6. «υϊ ταυ]έππν τοῦ ὶ ἴῃ οοηγῖ- 

γψὶϊβ ὈΙΡαπέ, Ὠΐ δὲ φουρουῦῖ δὲ δηΐμηο ποοοηξ: Ποππαπα τι ᾶπι ἔα- 
τὰθη πιοήϊοος θΊθ τα ρτοάοσε ΧΙ. 488 ἔ, 484 ἃ, 

ΜΙ βοιαρ 105 ρ ΐα!α ΧΙ, 501 Γ. 
Μεββαρὶϊ, Ἀρρα δα ροραϊιβ. ἀαοταπι τὸχ ἁτέιβ ΠῚ. ΤῸ 8 1, 109 ἃ. 

Μεββαρὶϊβ ρᾶποβ ἀϊοϊξαγ 4αὶ ἀγαθοὶ ἄρτος {Π| 111 ο. ἃ Μεββα- 
ΡῬ᾿ϊ5 εἰ απιηϊενι5 αταθοὶ Γεξα]ίαπι ἱποοϊοπέοβ ἱπδεϊξαξα ποπηα} 
Εππυβοογαπι δοοορογαπέ ΧἼΠ]. 518 ". 

Μέεββεπὰ δο!αο, ἤεσσήνη στενοπορϑμὶς ΠῚ. Θ2 ἃ. ἀριὰ Με8- 
Β6ῃΪ05 δγαἀϊεῖοηὶβ ᾿απιάς οἰαταϊέ ΟΒαγπιι5 αἰ γταοαβίαν ἵ. 4. 

Μεββεπα Ῥοϊοροηποβὶ: θὲ βοιοϊαα ΡΠ] οβορμΐοας ργαθίαοτδε ἘΠ 6- 
πΐοη.. Αἰμεπᾶτγιμν ἐγτάπηιβ Υ. 211 ἀ. 212 ἃ. Μεββθηίοσγιμι 
ΟΥοῦτας ἃ [αοεἀαοπιοηπίοτιπι ἀοπιϊπαΐι ἀοἴεοέίομοβ Υ1. 904 ἢ, 
Μοββθηϊ ρυθ]οο οἄϊοίο Ερίουτοοβ. Ρ᾿]Π οβορίιοβ ασ]να Βα ἘΧΡΏΪ6- 
ταῦς ΧΙ]. ὅ47 ἃ. Μίοββοπίογιπι Ππιεϊμιὶ Ρ ἱρά! οηβοΒ. Χ, 4495 ". 

Μεββοόταπι σα! ! πὰ ΤΠ έγοιβος ΧΙΥ͂, 619 ἃ. 
Μία! !α ἴῃ ἕογγαθ πιθαειθιι5 4 Γοπέοβ. ἰρβαπὶ Ρ] αξαπι 6 Ροηθέγα]- 

θὺ5 56 εὐἰμοίιτοβ βρεγαπέ 1. 938 ὃ. 
Μείαποῖγα πιογοέσιχ ΧἼΠ]. 587 ἃ. ἰβοογαΐξὶ5 αἀπιῖοα ΧΗ]. 592 ". εὲ 

1 γβίαθ 1014. ς. 593 ἔς εἴπ ἔαοοίς ἀϊοέᾳ ΠῚ. 107 ὁ. ΧΗΙ. 84. 

Μείαπὶρέγοη . ΟἹ ἶχ 4αἱ ροβὲ οοοπᾶπι ἀσίυν ΧΙ. ς.. 73. 
Μεξαροπίι.. ΠΠεταπύόντιον: ἰδὶ ἀόπδϑὰ ἰλπγι5 ογοοία ἴῃ ἴοστο ΧἼΠ. 

605 ο. Μεέαροπίϊηδβ Υἱγρίμες ἀποοπέαβ οὐ βίάος5 οορὶς ΟἸδοπιεμ 68 
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δ ρατεϊαία ΧΠΙ. 600 ἀ, ήείαροπέϊποτιιπι δεάΐσυϊα ΟἸγταρίας 
ΧΙ. 479 ἢ. 

Μοίδεμβοπνθητι5 οορ πε πδέιβ οδέ ΠΙοπ βία Ἠοταοϊοοία Υ. 981 ἃ, 
Χ. 487 ε. 

Μείδγπηπα. ἴμεβθὶ ορρί άπ. Ὑ εἔογοβ ἄθ τερὰβ Με ΠΥ πηποπβίαπι ἴα- 
Ρυϊας ΧΙ. 466 «ς. 4. Μεγ παοὶ θίθαςεβ εἰ ΠΡ ποδὶ Χ. 449 ἔ, 
βεἀ δογτιπὶ Πυχυτγίαπι ΟἸ ΟΠ 6 π6 5 ΕΥΤΆΠΠτ5 ταρτοβδὶὲ Χὶ 448 ἃ, 

Μεεμγιπαθαβ ἄθεαβ. ἤϊεθυμγναῖος . Βασροπας ὙΠ. 3683 Ρ. 
Μεέίομα., πιογθέγιοἱβ πΌπιεη, 4πᾶ6 Ο]ερβγάτγα σοσποιιϊπαία οβέ 
ΧΗ 567 ἀ. 

Μείζορίοι ππρτιοπέμπι. ορεϊπηιπι ἴθ Ασσυρέο ραγαΐιτ Εχ ΔΠΙΔΤΑΤΊΠΙ 
νἀ δάσια ο[εοὸ ΧΥ͂, 688 ἢ. 

Μοείχαβ, ἤϊήτρας. Ομ. ρορα]ο οατιβ ΠΙ. 100 ἀ, 
Μεέγεία. Π]ετρητὴς 5. 9} Ὀἱ αοἰέαξεπι οοσποπιϊηδέιι5 εβέ ΣΧ ΘΠΆτο 5 

Ἐποάϊι Χ. 430 ἴ. 
Μείτοου Υ'. 214 ε. ΙΧ, 407 ο. 
Μεέγορο!β. Ρηγγρίας ορρίάσπι ΧἼΠΙ. 574 ἢ. 
Μιεῖοπ.. Ρἰβοατῖαβ Αἰμοπίθηϑὶβ Υ]. 997 ν. 6. 
ΜΙάας Ῥηγνυχ τοϊϊοία ἀξία ἴῃ ΕἸπδέμία μαθιίαντξ. ὙΠῚ τόβαβ οχ Οο- 

ηἶα ἐγα πϑ]αίαβ ἰπ Πποτέϊβ οομ ΧΥ. 688 ν. ϑ!απαπι οερὶς {Π, 
4 ς. Μίιάλε ΠΙὰ5 Πϊέγετβοβ. Χ. 415 ". 

ΜΠΙάαβ. πιο! ες δέ Ἰυχυτία ἀπο η5. Πυγάϊας τοχ, Ομρμπϊδς πᾶ-- 
τἰία5 ΧΙ. 516". 

ΜΙάαδβ φυϊάδιη πηοιηοταΐυτ ἀρὰ ἘΠΡΒΤΟΠοπὶ σοπιίοιπι δξ οὐπὶ ποβέϊ 
πλ5116 οοηξετέωτ ὙΠ]. 3507 «. 

ΜΙάϊαβ ἔεγίθπ 5 σοξιτη τοὶ θτι5 τιπῖος. ὀργά ἀἄαθας ΧΙ. ὅ00 ἡ. 
ΜΠδέα5. δὲ ῥταοβέδπέεβ οοπβοϊαπευν Ἰοοέὶ 1. 28 ". βεῖ]ας ΧΙ, 

486 6. υϑὶ χλίνη εἰ δίφρος Π]ιλησιουργής. ἰθιάσπι εχίχιϊ οο- 
το ππέαν Πρ] ρίδοοβ ὙΠ]. 3511 ἃ. Ἢ. ἃ. 

ΜΙΠοβῖ: οἱΐπι ἔοτέοβ οἕ ροΐοηξοβ, πὶ ΟΥΎΠα5 δἐϊαπὶ ἀγπλΐβ νυ ἶθο- 
ταηΐ. δή νοϊυρίδέο ἀείη [(ὰ ἀφο! πατιπέ. τξ ἴῃ ᾿γουογθαπι 

αθϊοτῖπε ΧἼΠ. σὰρ. 20. Ατοδοῖαο οἰἐπατιβέαθ βέσξιδιη ἀθποῖπι πὶ 
ἐποαίτο ροβιεταμέ 1. 19 Ρ. ΜΙΙοβῖϊ. ῥτοίονγὶ ἴῃ νῖπο Χ. 449 ς. 
ἀριιά εοβάοπι Ἰοσε νψεξϊειπι οδέ πὸ σἰπιιη ὈΙΡαπέ ξεπιΐπας Ὗ, 
429 α. ". Μιοβίοσαπι ἱπσεπίαπι, «πο ἴῃ Γοπίβριβ οποςξ. ἀὰ- 
βέθσιιπι δέ ἄυσσιπι ΧΙΥ. 025 ". ρΡΙοθεῖϊ ΗΠ οβῖῖ. (ἀογρίειοβ. οἱϊπι 

ἀϊοεῖ ΧΉ, 894 ἃ. Ἠεϊ!εβροπίϊ οὐ Ῥοπε Εἰαχῖπιὶ οτὰ οοἰοηἑΐ5 οἰ πὶ 
ΜΙΠδοβίοσυπι ἐγεφυοηίαία ΧἼΙ, 23 ἵ. ΜιΙϊοβίοσαμι οοϊοπία Αὐγάτ5 
24 1. 

ΜΠΟβαπὶ παβέπτέμπιπι ἴ, 985 ἃ, ΜΠ οβΙαπὶ σίπαπι 29. ἃ. εἴσοτ 
ΤΠ. δῦ ν. ΜΙεβῖα σοταβα ΠῚ. 51 ΒΝ. Μη βία συ ρτόβδιβ Υ΄. 900 ". 
ΜΠδβίας ονὸβ ΧΙ. ὅ40 ἃ. ΜΙοβῖα ἴαπα δ 59 ". Μιϊερὶϊβ ἐαρεεῖ-- 

ἈΝ ἐθηβὶ ραγϊοέε ΧΥ,, 091] ἃ. 
ΜΠ ατίπι γὰ8., οα]εξαοϊοπᾶας αὐπδο ᾿πβογυΐθηβ ΠῚ, 98 ο. 
ΜΙΠυμ, ΕΞ τ]ὸ οἐ οοηγχὰ ραταΐαῦ μροίϊο ἀρυὰ Ῥαεομπαβ Χ. 

447 -ς. ἐ. 
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ΜΠ Οτοίοπίαξοεβ νοταχ εἕ σοβυβέιβ Χ,, 412 ε. ἢ. ἐπ᾿ εὰπι ορίσταπι- 
πὰ ἱρ14. εἰ 418 ἃ. 

Μη το, ρμοβίοα Αβραβία 1υ πῖον ποπιϊπαία, Ογτὶ ἐππίοτῖβ οΘοποῦθῖμπα 
ΧΗ]. ὅ76 ἀ. 

ΜΠ μι τὰ Απεΐοοιι ΕΡΙΡμδηΐβ ᾿α415 Παρ μηϊοῖ Υ, 195 ἢ. Χ. 439 ἡ. 
ποπιϊπαπέι πο’ πα 111 αἱ την! 1. 19. 90 ἃ. ἱξοπὶ Ιοσοπιίπλι5 1.19 ο. 

ΜΙ . ΡΟΟΒ6 05 ΚΠ. δΟρΡΠγο ἢ 5 πχΐπι 05 Ομ βία μοῦ ἴῃ πιὰ μῖθ5. Πὰ- 

Ρεραὲ ΡΙαίέο ΧΙ. 04 ΜΝ. πιϊμιῖοα ροοβὶ ἰρ5ε Ραΐο ὑἰϑὰ5 οϑὲ ΝΙ, 
50 ". φυδῃι ἱπνεπογαΐ ΑἸοχαπθηῖβ Τ᾽ οἰὰβ 1014, ". ο. 

Μί μι. δοίϊομὶβ μἰδέσομΐοᾶθ σοπι Χ, 459 ἢ, 
ΜΠ ΠοΥ αὶ ΥΘΥΒῚ5 ᾿ππεϊ5 πιο ἷ5 ἀδοδπίατι 5 εἰ ΧΙΥ, 690 6. απιῖοα 

εἰὰ5 Νάππο ΧΙ. 597 ἃ. ἢ. 98 ἃ. Μιπιπογην ροοβίη αὐ ἀμιι5- 
5β'πν πο η5 Βοοοίι5 ρατοίι5 ΧΥ͂, 699 ο. 

Μη ηδο Αἐέίοας ταίϊο αἰ ρϑοπηίΐαι οπιαπαπι ΓΚ, 140 ς. ἃ. 
ΜΙμάαχ., οὐἀοτγαμιοηεϊ σοπὰ ΧΥ͂. 691 ἃ. 

Μηίποῦνα. ἀρὰ Ερίοπαγπνιπι. Ὠοβουνβ ἐνόπλιον οαγηλθη Εἰ) ῖα δ6- 
εἰπε [ν. 184 ἢ. αριά Ἠοπιοσαὰ δίοπέον!5 ἔογπιαπι ἱπάπϊε Υ᾽, 
191 ἀ. Μίπεγνας βαοογάοεϊ ποῖαβ δβέ ἱππιο] το ἀσπᾶπι ΕΧ, 97 ὅ ο. 

Εἰθα5. ῥτοίθοῖββο ἀϊοϊέιν δίϊποῦνα ἀοἤογμηνξαΐειι οὐἱβ οαγοπβ ΧΙ, 
Θ10 ε. ἢ. ἀρᾷ δορθοοίομι ᾿πἀπιοϊ ἔπαγ οἷθο πιποΐα. ΠῸΠ ΠΟ ΠΕ 5 
ΧΥ. 6087 6. νἱοίοτοβ. ροείδθ οοτοῃαθαπέιν ἰπ δίίπεῦνας ἔθπιρ!ο 
ΧΥ, 6904 ἀ. ἴῃ Μίποναπι βοοϊοη ΧΥ. 094 ς. 

ΔΜ πογνα (Παϊοίοοοα ᾿μαοεάδοπιοπς ΧΙ. 574. 4, (Οο]οοαββία 
εἴσδαιθ ἀο! αθται ἀρ δἰογοπίο ΠῚ. 72. "ν. Μίπεγνα δῖ γαβ 
ΧΙ. 495 ἢ, Μίπογνας δεγνδΐγιοῖβ (Σωτείρας) παρίξα ΡΗ γα Ῥιβὶ- 
βέγαξαμν ἴῃ ἐγγαπηϊἄομ γοάαχῖε ΧἬΉΠ. 6009 ς. 

Μίμηοβ, ΤΠοβοὶ ἀιιοτα οαρίι5. ῬΠαράταμπι Πα οἰ ἄδην παρέσπι ἀ6-- 
ἀϊε ΧΗ]. 601 ἔ. Μῖποβ, ποῖ Τυρρἱξετ, (ἀὰπγπιοάθιῃ σαρυῖς 114. 

ἴῃ δ: Πα ἀρὰ Οοοαϊαπι ποοαίυτ ἴῃ θά] πο 1. 10 ε. 
ΜΠΙπέασηας., ορριάτππι παν εἰπιαπν Οαπραπίας ἰ. 7 ἃ. ο. 
ἈΓΙβοομαὶ νἰηὶ ναγίας ταίοηοβ Χ, οαρ. 38. οἂρ. 356 54. 
ΔΠβσοΙα5. ὙΠ. οαρ. 29 
Μίβυ . ἔαρ ογὶβ σοπιβ ἴῃ Ογτεπαῖοα ΠῚ, 62 ἃ. 
ΜΠ αδοὰβ δὲ Τ᾽ θαγίοη, οὐ το ΑἸμθηΐβ ρμἰξέοτοβ ΗΠ. 112 ἃ, 
ΜΙεμγαβ. ἴπο ΜΙΐγας ἔεβέο ἀΐϊα ἱπεθγίαγὶ ᾿ἰοϊξιιμι ογαὰξ τορὶ Ῥογβα- 

τυπι Χ. 434 ε. 
Μιιμγιἀαίοβ. Ροπεὶ τοχ, Αβίαπι ἃ ραϊαάς δίαεοιι 6 δὲ ἃ Ῥοπέϊ οτγτὰ 

ἀ5616 αὐ ῬαμρΒΙΠὰ πὶ ἁσιὶδ ΒΡ εὶς Ὑ, 218. ἃ. δὲ οὰπὶ ΑΈΠθηϊ 0 ἢ 
Ἰεραΐαβ πιἰτεϊξαιν ἃ} ΛΕ οἰ οηβίθιια. Ὑ 212) ἃ. ἴῃ Ὀιθαοἰξαεῖβ οου- 
αι πη. ΟΠ ΠῈ5 Βυρογανὶε ΜΠ γΙ ἀδέοβ Χ, 4 Ὁ ο. 

Μιειγιἀαείσαμι νοι Υ1. 272 δ ὙΠ]. 3392. Μιεμγιἀαξοβ εἕ 
Τικταμοβ ἃ ἔμαθα] ]ο ἀονίοι Υ1. 274 1. 

ΜΙδΗΣ, οΟΠΡΆταπν ΚΘ ηιι8 ΠΙ. 8 ε. 
Μυαβοαβ. Π]αιγνίων Βοτίρίοῦ., ον δα! ρα διοτὶξ σορ Ποπιὶ πδξιΒ, ΜΠ. 

2.1 ἔι 9929. ἃ, 
Μπαβὶρ οἰζοη . τιπῈ8. 6 οΟ]]εσὶο βοχαρίηξα βουσγασαπι ΧΑ, 614 ε- 
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Μμδϑῖο. τβαρβοήιβ ΧΙΝ, 620 ο. 
Μἥπαβο, Ατιβέοεο 5 ἔαπι τ]. τ1}16 Βοῦγοβ αἰαἱέ ΥἹ]. 9044. 979}. 
Μηραιοβγης, δίυβατιμπι πιαίοεν ΧΙ. ὅ03 ἢ. βεποχ δέΐϊαιη οαπίου 
Μπομιοβυ θη οεἰορταί, δἷὲ Ευτὶρι ες. ΧΙΗ. 608 ἢ. 

Μποβῖβ. εἰθιοῖπα.. Ῥεοϊθιηδοὶ ῬΕΙ Δ ΘΙΡΗΙ σοποιθὶπα ΧΙΠ. 576 Γ. 
Μηροβίβέχαξοι ΡΠ] Οβορ ΐ νοϊαρίαδίβ μαίτομπὶ ἔποσο, βίος ΕἸρΡ᾿ ουΓοὶ δὲ 

Ογγεπαῖϊοι ὙΠ]. 979 4. 6. 
Μποίεβ. ἀρὰ Ογδίοηβοβ,, ἔαπι]! ἀοπιθβέϊοι ἱπροπαὶ Υ1. 907 6. 
Μιοάοβεϊα εὖ ρον ἱπ ῥυϊπηῖβ. Θομηπιθπ δηξ ἔογμαθ ρου] στα ἀπο ιὰ 
ΧΗ. 8604 ". 

Μοάϊα5. ϑαροσ πιοάϊο ποη βοάοηδαπι, δοηΐσιηα Ῥγεμασογίοιμη Χ, 
452 ε. 

Μίορτίομι5 ΡΈγγ πο πιογοέσίοθπι βο "οἰέαέ ΧἼΠῚ, ὅ 83 ο. 

Μοροτγοοΐϊος ἀθιμαροριβ ἄοπα ἃ Ἠάτρα]ο δοοίριε ΥὙΠ|. 341 ἢ. 
Μοϊίοπᾶ. Ἐπ ΜΠ ΜοΙΠομϊάδε, εχ οὐο ἃρϑηΐθο παίϊ. ἃ Ησγοιῖς 

οοοῖβὶ 1ΠΠ. ὅ7 ξ. ὅδ ἃ. 

Μοϊοββὶβ τοῖο, νοὶ Μοϊοββία. βόυοβ μαβοῖ φαΐθιιβ βιιπέ οοτπια 
ἐπυπιδηΐ ππασπίεξιάϊης ΧΙ. 468 ἀ. 470 4. ἴῃ εἷυ5. υἱοίπΐα ἐβὲ 
ἴο!οο5 ΧΙ. 408 4. 

Μοϊοββοταμι τορηππὶ ἱπ ἀοίεπι δοσορίε ῬΆΪΡΡαΒ οππὶ ΟἸ γπι- 
οἰαάς ΧΙ. 07 ς. Μοϊοββὶ οαποβ Κ, 301 ν. ΧΙ, ὅ40 ἀ. Μο- 
Ἰοββίοα βαϊέαίίο ΧΙΥ͂, 629 ἃ. 

ΜοΙρῖβ. Αἀ ἤυπο Ῥαγπιθηΐβοιβ ΠΡταπι βουιρβίξ, οἱ ἐϊέα]α5. Ογηϊ- 
οοτσαπι (οπνίνίαμι ΕΥ̓. 150 ἀ. 

Μομδυϊα5.. εἰδῖας. σοπὰβ ἀρὰ ΑΙοχαπάσιηοβ υβίζαξιμ ΕΥ̓. 17 4 ". 
Οειγιάτβ ᾿πνοηβέσμι 17 ὅ ". 

Μοηραβ, 5ῖνε δίϊηραβ, βα ΔΈ Π15 ἔα οβᾶθ βθηυβ Χ Υ, 629 ο. 
Μομπίμι5. Ῥγιμίοπὶβ ἤΠ|5, Ῥαπέίοαπι Ογργίαα. ἃν Οἰγπιρίαίο ἴῃ 

πιδέγιπιοηΐππ μεῖς ΧΙ. 609 Ρ. ε. 

Μοποιλδοῆϊα. Υἱάς (Ἰαάϊαξοτιιπι μα Π8 8. 
Μοπέϊαπα ρἰαοοπία ΧΙΥ,. 647 ε. 
Μορβιβ. Μαπέιιβ ἤϊα5. οοΐοποβ ΡΠ βο! ἄθμι ἀπιχὶξ, ᾿γδολΐ550. ἵ,μι- 

οἷο ὙΠ. 297 ἢ. 998 ἃ. Μορϑι5 ᾿υγάϊ5 οαρίαπι Αἰεγραίίη, ὃ γ- 
τίας τορίηδμι. ἴῃ ἴασαι ἀοχλοτϑὶξ ΥΠῚ. 304 ο. 

Μογα, ἔτγιιοέιιβ βυοαμιϊηΐ ἁΥΡΌΤ 5.9. ἐΐοαι ταδὶ ΕΠ. οαρ. 9.0 564. 
Μοτάϊαμα πιαϊα ἃ» Δρο!οπία δίογάϊο ἀδποπιϊπαία. ἢΠ. 5 1 ἃ. 
Μογδέμπι, ἐπέχειν οχ 4115, ἁΠ αίαμι. τὸ μυττωτὸν Υἰ. 989 ", 

904 ". 
Μοτπιυτιβ ρἰβοὶς Κ΄. 136 «. ὙΠ. οὐρ. 94. (οηΐξ. Μγσιηδο, 
ΜοΥρθαβιιιβ. βαϊαξιοπὶβ τἰ αἰ ουϊαθ σομπβ ΧΊνς 6.29 1 
Μοτβ νογϑίυν ρατροτοβ. ρτονογθίθμι 1. 940 ὁ. 
Μοτιβ ἄσθοῖ. ἄδην βγοομείηιι5. ΠΠ. οαρ. 90. 
Μοβοϊιίοη. ὃ ὑδροπότης 1|. 44 4. Υἱ. 9416 ". Μοβολίοι βᾶγα- 

εἰίιβ Υ]. 946»... ΙΧ. 382 4. Μοεοβίοπ φίλαυλος ΜΗ, 

942 ο. 
ΑὙμΈνΝ λυ, [Π, 11 
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Μοβομίοη.. σοηπι5 Ὠοπιοίτι! ΒΑ] οτοῖ., ΡῸτ οἴη οδιιβα ἀϊ αέαβ., ἴ8- 
ἄσααε ἰπ50] 6 πεἰββίπιι ΧἼΠ. 549 ἢ. 

ΔΙοξοδιβ. Ατομοβέγαεϊ ἀὐαΐοια. οἱ {ΠΠπ6᾿ (ἰἀδέτοποπιίαμη 5αᾶπὶ ἄϊςα- 
υἱὲ 1Π.111 Ὁ ΠΗ. 978 Νν. ὁ. 801 ἃ, 

Μοβίεπας (7) πιισοβ Π. ὅ2 Ρ. ᾿ 

Μοβγηιβ 8. οβυπιμη, Οἴγοα δ[οσυπασι ΤΠ τγδοῖαθ θονῈ5 Ὑ ΒΟΌ ΕΙΣ 
Ρἰβοῖ 5. αἱ ἴῃ ργαθβορὶ 115 οθἱτοϊαπέυν ὙΠ]. 34 ε. 

Μοιπδοοβ. ρα ᾿ιαοοἀεπιοηΐοβ. ΠΟμλΪΠ65 ΠΡ οτὶ φαϊίοπι. ποο ἐᾶ- 

πιο ῃ οἶγοβ ΥἹ]. 271 6. ἢ. εχ δὸ σέποτε ἔξ Πνβαπάον ἰθ 4, ἔ, 
Μοέμοπ.. μόϑων ., πιοῖτι5 φυϊάαπι αὐλήσεως ΧΙΥ͂, 618 ο. 
Μαοῖπβ δοδονοία Εδππίαπι ἸΙοσοπὶ {πο ραοίο βεσνανετιέ ΥἹ. 274 ο. 6. 
ΜΡ Ρἰδοῖ5. κεστρεὺς γΠ. οαρ. 77 - 79. Π΄. 86 6. ΧΙΡ. 623 ἃ. 

πμιιρῚ]6 5 οἵ ἐν Συμαίϑῳ (Σκιάϑῳ 4) 1. 4 ς. Ῥτονουθίμπι , πεῖ 
σἣΐ τοί ὙΠ]. 807 ς: 

Μιῆϊεν ἀχάϑαρτος τἱάϊου!ς ἀϊοϊει οὰΐ ΞΡ τοδὶ τηθηβο5 ΠΗ. 
99 6. χιρ]ογοπὶ 4πὶ ἀϊοϊέ, οπιπία πιαϊὰ ἀϊοῖς ΧΈΉ. δ 59 ἢ τὰῖ- 
Ἰῖοτοβ ἐπρτΙ νἷβ ΒΟ  οσίοβ "Δ ἀϊσποβοοπάα ΕΠ νασότιιτι οαπ ραγοπεῖ- 

Ῥ5 5' πη! ἰπάἀϊης Υ, 190 ε. 
ΜΠ οτος. ὈΙΡαοοΒ Χ, 440 ἃ. 6. ρῥτδοϑοτέϊῃη ἀὑσταθσᾶθ Χ, 

ὁᾶΡ. 7 54. Ἐοιιδπας ᾿νε] Ἰοτ αὐδίομηϊας Χ. 440 ο. ἢ. ἱΐεπι 

αἰϊαθ παι]! 5 [{]Π 166: ΟἸΓῸ5 ΠΊΟΥ5. ΟΥΘῸ οχ γεΐογε ἕθα]α ἦς 
Ἠδγοι!ς φῬοΐξιπι ρεΐοπίς τοροξειν Χ, 4471 ἃ. Μδβϑ θη βι 5 οἔ 
ΜΠοβιϊα πα ΠΥ θ 5. ΠΟ [ἰσοξ νἱπυχη ΒΊΡοτο, ΥὙΥἱ846 έαββια οἕ 
ΜπΠοέα5. 
ΜΠ ΘΕ 65. 4πᾶπινῖβ "66 56 Βαϊ θαηξ, Ἰπου θυ τ 5] Ϊ τ 6 ἀπιδπὲ 

ΧΠΙ. δῦ ἢν Β6Π1ἃ εὐ σαϊαμϊέαξοε ργορέου πιοτὸ οτίας ΧἼΗ]. 
οὰρ. 10. Τογπιοβάσαπι πι τ οστιπὶ το οθηθὰ5. Ν {{Π{ σαρ, 89. πιο Υ 
οὐαὶ τα υΐίοσο 6 πὶ ΤΟΥΘΙΒ.. πίσχαθιθ 58ὰ5 οΟρία5 ρ58 ἰὴ δοίεμι 
ἄποεσις ἈΠ. 5600 ἴ. 

Μία] τς ρίβοῖὶβ (τρίγλη) ὙΠ]. οαρ. 19 -127. Ἡδοαδξας βασοῦ ἰδ 14. 
τᾶρ. 120. τυῦτὶβ σθη15 πὰ] 15. ΓΥ΄. 1.5 ἢ. 

Μυ δι. δίαϊ5ο Αὐλκίοχ ὁπὰβ τίσαραξ Ἰαοέμοαβ ἴ. 7 α. 
Μαμηάϊ οχαβίϊο. βαϊξαζέοη!β σο πὰ δὶς ἀϊοίι. ΧΊΥ, 639 6. σολο- 

ΒΌΠῚ 6556. ΠλΠ1π|ηὶ ΡοΙβιιαδὶ ὑεΐοσοβ αἱ πλιπάϊ ἱπιϊξατίοπθμι γὸ- 
ταπάᾷα ταυΐία δά νἱζαθ πιδιπὶ οἴ δοογαηξς ΝΠ, οὰρ. 88. 

Μαηϊῆοὶ οοηνἰναΐοσοβ [. οαρ. ὃ 
Μαυπηγολία. ΠῚ ΠοΓῸ5 οοἸ τέ Λογαξοροξοβ {Π{ 30 ς. ρυδοίοοίο ρτᾶθ- 

5161: Μασεάοπίοϊ. «ᾳαοὰ Δίπηγομίαμι ἐεηεθαὶ, αἥαϊαίαβ οϑὲ ΡΠο- 
οὐδ. ῬΠοοϊοπὶβ ἤΠ 5 ΓΥς. 108 6. -. 

Μυγαθπα Ρἰβοῖβ. μύραινα εὲ σμύραινα ὙΠ᾿ οαρ. ΘΌ. πιοῖβὰβ ταὰ- 
ΤΑΘΠΤΙΙἢ) ἥπᾶθ δαί σίροτας ὑγοογοαπέυσ. [ἰοἕα 5 Βαρεΐυαν ΥΗ. 
912 ἀ. 5εἀ δὰβ πορᾷηΐξ αἰτἱ ὅπηι υἱρεγῖβ οοῖσο ἰν14, ς, 

Μαυγῖα πεϊχευι ροσα πὶ οδίθογο ἑσποραξατ φαΐ ρτοροβίξαμι στρ απι 
ΠΟ Ροβϑεῖ βοίνεστε Χ δὰ. 83. 

Μαυτιοϊάα, μ]απέα δῖος πονιϊπιαία ἔχις 371 ἀ. 
Μηγυμι Πεπιαάοβ ἀρροϊ νὴ γοδέοιῃ πγθὶς [{Π 90 ἃ. 
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Με ρίβοῖβ ἰάσπι ααΐ οἀρτίβουβ ΠῚ, 356 ἢ 
Μυβα,. ἤἸουσῶν σχελετὸς νοσδίυῦ μαπιρταβ πηοτέϊπ8 Π. 44 ἃ, 
Μιὰ νϑέιβ οδάδέ πον ΠΙ. 122 4, ἤϊοῦσα ἀρχεσίμολπος ἹΝ΄. 
180ε. ϊτοῦσα κάτοχος . 3919 ο. Μαβὶ5 εαταπιᾳς πιαίτὶ 
Μποιιουπδδ ᾿ἰΠπαὲ ἀοἰρποβορϊδέα ΧΙ. 503 ἢ. Μυβας, Μίπεπιο- 
5γπδε ἤΠας ΧΥ͂, 696 ἀ. ἰπ νοοὲ μοῦσα Ἰυ5ι5. τήνδε Ποῦσαν, 
τήνδ᾽ ἐμοῦσαν ΧΙΝ. Θ16 ο. υπίπ5 εχ δίαδ᾽5 βέαξιια βαμπιθυοδχα 
γ6] πιαρσαάί πη πιὰπι ἔθπθηβ ΤΥ. 182 ἢ. ΧΙΨΡ. 63 Ρ. 

Μαβοα, Μυβοῖβ ΟἸ γπιρίαθ ἱπηπιο δέυγ ἐδαχιιβ [. ὅ ἃ. πιυβοᾶα ἐπ6οπι- 
τπιοἀαπέθβ Αἰοσχαπάγαμι Υ]. 249 4. 6. πιιβοὰ βοχ αὐ βορίεμπι δη- 
ΠπῸ5 γίνη Ὑ{11. 353 ἃ. 

ΜίμβοιΠ σογροτῖβ ἰάθοτα πἰμΐπι ἱπέοηξὶ Ἰαχαπέμτ θά]π6ο 1, 94 ἀ. 
Μιΐβου! οοπομας {ΠΠ. 8ὅ 4. 87 ἃ. 
Μύβουσα. Αἐμεπίοηβε (ἰππιὸ ΑἸοχαπάγίπιιμι) ΤΊπιοη σαν δᾶπι γοοδΐ, 

ἴπ 4πὰ τατὰθ δ]αμέιν ἅνεβ 1. 22 4. τὴν ἐν Πῆουσῶν (ἰ. 6. ἱπ 
Μίιιβοο ΑἸοχαπάγιπο) σίτησιν Ῥαπογαίξὶ ροθέας δοποοβδὶε Αάτγὶα- 
ΠῈ5 ἱπιροταίον ΧΥ͂. 677 ο. {. 

ΟἸαυάϊαπι πναβοῦπι ΥἹ. 240 .. Μάαβουμι ἴῃ Ηοϊίοοης ΧΤΥ͂, 
629 ἃ. 

Μαυβίοα, (οπῇ, Ηατπιοηΐα, ῬΟΥγΘΥΒῸ5. τηπβίοαθ πιδτὶβ Βὰ} Αἰποηπδοὶ 
δοίαξοεπι [. 18. 6. χηυδίοα ἃ} Πποιμίηΐθι5 αὐ ἀνίτην ἐπιξξα τη πὶ 
ἰηγεπία ΙΧ, 390 ἃ. χιβίοαθ ἰαὰ5 ΧΙΥ͂, δὰρ. 18. πιοῦρὶβ Π0Π- 
ΠῚ}}Π5 πιο εξιν πιιβῖίοα ΧΙ, 624 ἃ. ". ἐπι δ πιοτοβ, συ Ατο 
οαάπην ΘΧ ΘΙ Ρ]0 οβέοπάϊεξιν ΧΊΎΥ, οαρ. 22, ἐοπιρογαξ πἰπιϊππὶ αηΐ- 
τποσίιι ἱπιροίιπη οαρ. 24. 

Μιιβίοα ἰπβίσαιπιοπέα αἰϊα ᾿πἤΠαπέιτ, 116 Πάϊ5. ἔοπβα μῸ δα πέυτ 
1ν.174 ". τπυβίοαπι ἀϊασγαμημηα θΥΐπιι5 ἱηγ οϊέ δ ταϊοπίοιβ οἔ 
οοποδπέμπι πλιδίουμη ρτί πὰ ἀοοπϊε ΥΠῚ, 309 ς, 4, 

Μαυβίδοοα οχ πλ}|50.. πιιδίαοοα δβοβαμηαία., ρμἰασομέαγαπι πο μθγᾶ 
ΧΙΡ. 647 ἀ. 

Μγοογίπιβ. τὸχ Λορσγυρεῖ, νο]αρ δε} 15 56. ἐοέθπην ἐγα δ τἀ Χ, 43 8", 
Μγοοπιιβ., ππὰ οχ ἴη8115 Ογοϊαάίθι5. ΧἼΠΙ, 600 ε. 

Μγοοηΐϊϊ, βογάϊάς ρατοὶ 1,7 ἢ, ὶ ἃ. :ἀς Δγοοπίαβ ἰπ ρτὸ- 
γουθῖο ἀϊοϊίυγ ΠοπὶῸ ΡαΙΡΟΓ, βογάϊάς ματοὰβ εἕ οιριίις ἰδ 4, 
Ἰέοπι Ραγαβίζιιβ. 41{| ᾿ῃγνοοαξι5β. δ σοο85 γοπὶγο βοϊοξς αὺ0 το- 
Βρίοιε Μασιοη Υ{1}, 346 ". 

Μυράοπίαξας ροραϊι5 ΠῚ. 347 ἃ. 
Μυιαΐοας ἤοὶ {Π|. 7 8 ἃ. 
Μγ]αββα, Οατίας ορριάϊππι, αὶ ρίατα ἐδιηρῖα φαδπὶ ποηιηςθ5. ὙΠ, 

345 ἀ. 
ΜΚυΠ., γυασυβὶβ Ρασοῃέαγαμι σοπὰβ ΧΙΥ͂, 647 α, 
Μ.ΠΠ5 ρίβοῖβ: - [ἀν ουβὰβ. ἃ πνα}10} ἰάριι ἀγνωτίδεον εὲ ρΙαεϊδέασιι 

1Π..118 6. ἃ. 56! ῥσὸ ἀΐνοῦβα πιασηϊειάϊπο ἀϊνοῦβα ἰδέα ποιηὶμὰ 
βογεαν 1014. (ομξ, Π|12]} ς. Υἱὲ. 322 ς. 329 ἀ. ΙΧ. 408 ν. 

Μγίοι. Αεσγρεὶ ορρίάυπι ὙΠ. 3.37 ο. 
Μγηια, βἀμ!ϊ σομι5 ΧΑΥ, ΘὉ8 ε. 002 ἀ. ε.. 

1 



1784 ΙΝΏΕΧ ΒΕΙΟΜ. 

Μυππδοιβ. ΒΟΥ. ἄθ τημβῖοα ἀϊδβρυΐαηβ ΥΠῚΠ, 3561 ἃ.. 

Μγμάαβ Οατίας ορρίάππι., ἃ ΔΙοπίρρο ον πΐοθ ἁλμοπότις ρρεϊϊαία 
Ι. 32 Ἢ. δνπαϊυμι νἱηπμι θΊᾺ6πι, , 

Μγ Πίβοιι5 ᾿ππαβοοάιι, ΒοΙαο ὙΠ]. 844 ἀ. ες. 
Μγνα, τὰ Τύρα, Τιγοῖας ορρίάυμι: ἀΝὶ ορεμια παβοϊξασ ταξα 

ΠΡ 9... 
Μυταθπα., [ΟΠ τη 5 οε Ἡοβγοθίαο Πα ὙΤ|, 501 4. 
Δἔνυμιδο ΡΊ56065 ἰἰάοπι 86 ποσὶ Υ1]. 921 ἃ. 
Μυυπιθοῖ 65 ΜΠ βῖασ.. οἴάτιιβ ΟἸτπι οδοϊαίου. ΧΙ], 782 δ. 

γτΟΙ . βέδεπατὶιβ. ΡαΐΟΥ Πγοῖϊ ΧΙ. 480 ἃ. 
Μυγοπίάθπ οα]πιπιπϊδέιι5 δέ ΡΙαέο ΧΙ. ὅ00 ἁ. 
Μγυτμα ΧΥ͂. 058 6. οχ πιυστμα οοπἢοϊαπέυτν ρίογαᾳθο ἀπριοῃέα δ 14. 

οχ Λοσυρίο αὐ ταοοοβ ἀοροτίαξιν ΧΥ. 689 ς, οοηξ, Ῥεαοίο, 
Ἰ)εοοοΐυαν. οἐχ πῆντγπα οὐ ἀπῆοο οἀοταίο αἰϊαπάϊειν νἱπο., ὅπ9 

ταϊπιιβ ἱπουτϊοὶ ΧΙ. 464 ες. ἴῃ ρτορουιαΐο ᾿ θΈΡαπέ νἱπαμπι πα συ ῆα 
εοπάϊτιπι Π. 66 ο. ἀ. μυρρίνης οἶνος 1. 32 νυ. ἸΚν΄. 139 ς. 

Μγττπῖπα, πιοτοίτιχ ἀκοα Ἀ ΠῚ. 567 ἢ. βυπιξιοβίββίπια Εἰ γρογιἀϊπ 
οοπουθίπα ΝΠ. ὅ90 ο. 4. Μγτηγμῖπα δαπιῖα, ᾿θεμείτε Ῥο]οΥ- 
οοίαος σοηοιθίπα ΧΗ, ὅ98 ἃ. 

Μγτβιυ5. δέν Ε οπάσιηη ἐγσδηπιβ Χ. 430 ο. 
Μγχευ5, Θεποπιαὶ δυτῖσα. ΔΙγτί! παυΐγρασίαπι ΠΠ. 108 ἃ. 
Μγτε 5. Ροθία γοίθγὶβ ΘΟμη 86 τι ΘΙ ΡΟ 5. ΒΟΙΆΡΕΙ νἐζαπι ορὶξ 

ΧΗΙ. ὅ00 ο«. ἔ. 
Μέγα! ογορἰατιι ΜΠ 5. ΧΉΠ. ὅ68 4. ΤΠοββαὶας ΗΙ. 108 ἅ. ἐατ- 

Ρἰ5 υἱέα οἱ οδιϊοίέυν ΧἼΠΠῚ], ὅθ0 ἔξ. Δορενϑέων σοφιστὴς ὙΣῚ ἀψ 
Ιαίαν ΧἼΠῚ. 567 ς. 60}}. 79 Ὁ. 

Μγτεῖβ Αὐοῖνιβ ΥἹ. 254 ἀ. 
Μυτέϊαμι. οομπουθίπα το] ομταοὶ Ῥ] Ια ἀοἴΡἢϊ. ργοβεϊθα!απι οἱ ἔπι γὰ- 
θοα. ΧΠῚ. 576 ἔ. 

Μγτίο, Αὐιβειϊβ ΠΠἰὰ. ποροίϊβ Ατἰβειϊς Παβέὶ. αἰέδσα ἀχὸ ὅ0- 
ογαίβ ΧΗ]. δ0 ἀ. 

Μγγαιβ., ἔγασγαη ββίηα ἱπ ἀορυρίο ΧΥ. 076 ἃ. ε. 
Μυτίοα ΘΟΤΌΠα φδίγηρεπήῖ υη ΠΆΡΘΗΒ. μυρσίνης στέφανος 

Χν. 079 ε. ὃ τῆς μυρρίνης στέφανος 070 ο. ὃ ἐκ τῆς μυρ- 
ρίνης στέφανος Ἰυϊᾶ. ὃ ἐκ μυρρίνης πλεχόμενος στέφανος 
ΧΥ. 678 α«. 

Μγτέουπι ἀπιρπιεπέμμι ΧΥ͂. ΘΒ9 ἃ. 
Μέυτεὶ νασοᾶθ. μύρτα Π|. 49ε. ΧΕ, 6502 ἃ. 658 “. μυρτί- 

δὲς ἴ|. 59 ᾿. ΧΙΝΡ. 651 ἃ. 
Μγτιιβ. ρἰβοὶβ ὙΠ, σαρ. 91. 
Μγβ. οἰαγιιϑ οἱ ἱπι οαοϊαίοτ ΧΙ, 789. ". 
Μγϑβία. Ῥτοουναίου (ἰδοβατὶβ ἰη Μίγβεία ἔχ, 398 ε. Μγβίυβ ΟἸγπὶ- 

Ρὰκ πιοηβ. δὰ φῦοπι Ῥτιδὰ ορρίάϊμπ [{. 43 ἃ. 

Μυβία, θα οὶ Ἰαπϊουϊα οοπουθίθα ΧΗΪ, 578 α. ΒΟΙ10 οαρία ἃ 
(1115 εἰ νεηάϊα ΧἼΠ, 893 ε. 
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Μγβεο!4ο5. Οἰποβίας βοάα! 85. ἱπιρῖὰς ἰπ ἄθοβ. πιΐβεσο ροτγιϊε ΧΊΉ, 
ΡΠ Ὺ με 

ἸΠυστηριῶτις . ἀτιὰ 6 ἔλη 1118 Οογγοῦμι Ατπθηΐβ ΥἹ, 234 ἢ 
Μγεεηε. [μοϑθὶ ομρίάαπι., οὐΐὰ5. ᾿αυήδηξαν ροοίίπο δὲ ἀ]18 σοπ- 
οὔ ΠΕ. 86 ς. 92 ἃ, τνϊάθμι ἀπῖτ5 6 δἴαδι8 βέαξια εγαξ βαπὶ- 
διιοαπι τπᾶπὰ ΓΘ μθη5 ἰὖ. 1892 ἢ. 

Μέγεμοπδθοσαπι ρμγγέαπευπι Χο. 492 8. ΔΕγΕΠοπαδίμη νἱπαπὶ 
ἄυ]ος, ρΡτοάγοιμιι [. 30 ". 

Μίγεμιυ5 ποπιϊ πα αίιν Ππογέμβ ρτορα ὥγυτδοιβας. Δὲ σοϑρόπδαι ἄαθδὲ 
“ Ηϊογο ΧΗ. 5492. - 
Μγαβ ορρίάυπι. ᾿Γ ποπιϊδίοοι! ἄοπο ἀαδέυπι 1. 29 ἔ, εο ροίϊέυς Ῥ}ι- 

Πρρὰβ Ῥουβοῖ ραΐον οοὐϊε Μαρποεθυ5 ΠῚ, 78, ἔ. 

Ν. 

ΝΆΡΙαΒ. σοὶ παρ]. ἱπδέγαπγεπέμπι πλϑίουμα ΓΨ, 17 ὅ ἣν. δ: ϑι- 
ἀοπίθπι πα ] απ [Υ΄. 17 -. 

ΟΝ αἷβ πγῆρμα, ΑἸαμποῖ πιδέοτ ραίτα Νερίαπο. ΥΠ1. 296 ε. 
Ναῖβ. πιργείτίὶχ Ατἰέϊοα ἈΠ]. ὅ86 ἢ. Ατοβίαθ ππὰποὶρίαπν ΧΠ, 
92 ς. ῬΒΙοπΙάϊα σοποιθίπα {θ14. γοίυϊα δἄξδιο βιιαπι ατίοτα 
Ἔχογοι ὅ87 ἴ. ; 

Ναδηπαγίαπι. πιοτοίσιουϊα ΧἈἼΠΙ. ὅ87 ο. 
ΝΝαππίυμ.. πιοθίτιχ Αἰέϊοα, ΒῈΡΟΥΪΟΥ . τπᾷ οΧ οἷβ 4αϊακοιθα Τπὸ- 

τ βίοο! 5 ρίθ πο ἔοτο ἀσθοιη" ἐγαπδυ οέι5 οδέ ἈΠ, 576 ς. 
Ναπηΐυπι. πιογοίσίχ Αἰέίοα., ροβίοσιοσ ΧἼ, 507 6. ξ, 587 ἢ: νοτὰ 

ϑ γα ὅδ 8 δ. ργοβοοπίαπι δοσποηνίποΐα 87 ". Ναπηΐπαν .Ξ 
οοσποιπίπαία ἈΠ. 587 ἃ.. 

Νίάππο εἰθίοϊπα., ΜΙ πουμιὶ δυιΐοα ΧΙ. 597 ἃ. ἢ. 593 α. 
Νδηῖβ. τὸχ τοσίοηΐϑ Δλαβε Πἐθ815, ΠΙΙ τὰ βαδπι Εἰ χοηο Ρηοοκοοποὶ 

ἴπ πηαίτ πιο ΐιπι ΘΟ] οοαὲ ΧΊΠ, 70 ἃ. 
Νίδητιβ. μἰδοεπέαθ βοπυ5 ΧΙ, 640 9. 

, Νάραβ. Οὐγαθοῖβ θυυπίαβ ἘΝ. 9069 Ἰ»ν. 6. ΒορΡῸ5Β οχ Ἐπεὶ 1. 4 ἃ. 
Νάριυβ ἀΐχοτο Αδεϊοὶ ὑτὸ βίπαρι ἰδ. 507 ἃ. 
Νάτροι.. (1186 Πανίυ5 ὙΠ], 332. ἃ. 
Ναγοίββιιβ.. 05 σογθποτπια ΧΥ, θ80 6. οχ μοάοτα εἰ πατοῖϑβο ἐοχ- 

ἴδε οοτόπας 679 ἴ. παγοῖβδιιβ ἃ ΠΟΠΉ 5 δείαιαν ΕΠ τιν ν οσοίατ, 
4}} [115 σα } } 15. Δ 4115 ὁσοία μιν Θ81 6. παγοϊβδίπος οἴϑθος 
Ρεῦ ἰοοῦμν ἀϊχὶς (ταί ΧΥ, 677 {. 

,Ναγάϊηυπη ἀποποπέαϊι 11. 46 ἃ. Υ. 19 ἀ. Χ, 439». ΧΥ͂. 689 ες. 

690 ἃ. ορέϊπιιιμν οοπἤοϊέυν Ἴατοὶ ΧΥ͂, 688 ἃ. 
Ναβοῖ. ΝῸΠ 6586 πδέμπι. ἰοησα ΟρΕϊπιαπι. αἰιξ, Παίι5 Βὶ δἷβ, οεῖρτ- 
τα οπιοσὶ {Π]. 19 ὁ "Ὁ. 

Νιαβευτγέϊππν ΜΙ οοίατα 1. 935 4. 

Ναβέυβ., ῥδηΐβ αἰ μ]αοοπέας σοηὶ8 [ΠΠ 111 ο. ΥἹ. 265 ἢ ΧΙΥ. 

θ640 ε. 
Ναξατα . ἀτέϊαπι οὐλη ἴσην ἴῸΠ5 οἱ οτρο ΠΕ. 109 α. 



1730 ΙΝΡΘΕΧ ΚΕΝ. 

Ναυοῖἀο5 1 αοεἀαοπιοηΐυβ., ρα] ος ἴπ οοποῖοπο οΝἱατρσαζιβ ον οβἰέα- 
εἶθ. οαυδδα. δάἀϊδοία ΘΧΒΙΠ Οομπιϊπαίίομιο ἢἰ υἱΐαιη οογτίρογεξ 
ΧΗ. ὅ5δ0 ἀ. 

Ναπυοταΐεβ. μαΐον δέ βοοῖας ΥΠΠ, 339». 
Ναμογαίῖβ. Αερυρεῖ ὀρρίάπι, Αἰμοπδεὶ ραίτία ΠῚ. 78 ἃ. ὙΠ. 301 ο. 

181 οχίμπιῖ! οοπ Ποῖ ρα πέμγ οὐ] οο5 ΧΙ. 480 ἀ. ε. ὑπὰ εχ ρογεϊβ 
ορρτάϊ ΕἸρΊ μα πομιϊ παθαξατ.. οὐἴα5 πη τ θἰηΐα πια!έας ἐγαπέ ἤρι- 
Ἰοταμι οἤϊοῖπας ἰν14. 6, ἔαμηοβας ἰθιάθμι ἐγαπέ πιογοέσίοεβ ΧΙἼΊΠ, 
δὅ90 ". 

Νδυογδε εἴ 5 παρέα] οοηνίνίαπι ΘΟ οΡταπει ποα Πἰοοὲ να 
ΔΡΡΟΠΕΓΟ σοηνίνβ δυξ ῥ᾽ οοηΐα5 πιο} }Π 15 ΠΥ. 150 ἃ. Ναιογαῖῖ- 
ἴατσαπι οοοπὰς Υ΄. οἂρ. 39. Ναπογαδΐξίεῖβ αν εθαξ Ὑ οπι5. Οὐ π5 
δτίαπι ἱπιαριιποῦ]α ἴῃ ἱἰΠΠοσππὶ σταξίαπι ταϊγαοα!αμι εἀϊάϊς ΧΥ͂, 
6070 ἃ. ". 

Ναυογαξίέα οοσοπα ΧΥ͂, 671] ε. 67 ἢ. 676 ε. 
Νάνεβ ῥγίπιιβ ἰηνθηϊέ [ἅπι5 ΧΥ͂. 692 ἀ. 6. οπεοτγατίᾳ πανίρία 

(δοαίο5) ρσγίνὶ ἔα γιοαςὶ βαπέ (ατοβ [. 98 6. 
Νάνεβ ἱπιπιαηΐ πιο]6. Ῥιοϊοιπαοὶ ΡΠ άοΙρηὶ Υ. 208 4. ΡΒΠορὰ- 

τοτὶ5 Ὑ. οἂμ. 37 544. Ηϊογοηὶβ Υ΄. σαρ. 40 544. 
Νάνεβ φυδθοιπαις ἐπ Ρίγδοοῖμν ΡΡΌ  55επέ, βυα8 6558 Ορἱπᾶ- 

ἔι5 οδέ 7 Πγαβι! απ τη θηΐα σαρία5 ΧΙ, οαρ, 51. 
Ναιυβίοδα ρογ θοίυν ᾿ην Ἔπέγιχ βα ας οὶ οὐπὶ ρῖ]ὰ 1.14 ἃ. 
Ναυβίοιο5 ΠΠ. 62 ἀ. 
Ναιυβί πίοι. Ρόγβοπὰ ἰη ΑἸοχιᾷὶς ἔάθυ]α ΥἹ. 937 Ν. 
Ναιέϊοαπι ἀγίοπι ἃ Ῥοθηΐβ 4 ΠἸοοσαπε Κοιπαμπὶ Υ1. 973 ο. 
ΝΑΒΕΙΠ5 ρ᾽βοῖβς αὶ τὸ ροΙγρὶ βρθοῖθ σαϊσο παθοίυν ὙΠ] οαρ. 108. 

Ἰάδπι ΡΟΙ γα τοιμοχ Υ11. 317 ". ἴῃ παμέίμαπι ορί σταπιμια ΟΔ}}1-- 
τηδοῖὶ ὙΠ. οαρ. 106. ᾿ 

Ναχίθαν νίπυπα 1. 30 ἢ. Ναχία νἰεβ Πι ὅ2 ἀ. Ναχίαβ ἀπινβάσϊαθ 
1. 2} - 4. Ναξιουργὴς κάνθαρος ΧΙ. 480 6. 
τας αἱ ἐπ εὐξ τλίς εὐ ἐνταῃπιβ Πγσάαμιϊ5 ΥΠῚ. 348 ἃ - ο. 

Νεδοσα τποροίσῖὶχ ΜΙ, 587 6. ψαυὶϊ οἷτπβ ἀιπαΐοτοβ ΧἼΠ. 593 ἢ, 
οἰπϑά πὶ δὰ δέγγ])616. ἀεΐη ῬΊαμο οορποιιίηδέα ὅ9 4. ἃ, 

Νεαρο 5. ὃ ἐν Νεαπόλει Τρεβελλικὸς οἶνος 1. 27 ς. Νεαροϊὲ 
ορεϊπλαπ οΟἸΠ  οἰξασ ἀπσποηέαπι τοβαοοι ΝΥ, ΘΒ 5 6. 

Νεοίαν δὲ ἃ θ γοβία ἐιλαε ἀοοταπ [. 9 6. ποοίαν (υϊάεμι Ἠοιοτο 
Ροέι5 ἀδθογὰπι ΠΠ, 309 Ρ". βοά Αἰοιπμαπὶ οὐ Απαχαπάγι ας οἶθιιϑ 
ἀδοταπι 1. 39 ἃ, ποοίατ {φαοά νοοαίυσ οἶτοα Πγάϊας ΟἸγιπρὰπι 
Ραγαΐυσ οχ υἷπο. ἔανι5 εὐ Ποτῖριι5 ΠΠ. 38 ἴ. πεοίασ οἱ γἱπῦχῃ 
ΤᾺΡΓα 6586 αἱἷὲ ΟἸἹθάτομιβ ΠῚ. 43 ἔ, 

Νϑογ ἄλλ] 15 Ογι ἔα οΧ Ροιυ νυ! ΥΠῚ, 8359 ἢ, 
Νεεϊαΐα, γεήλατα . Ρ]αοοπίατιιπι βοπὰ5 ΧΙ. θ40 Ρ. 
Νεοίξοεϊβ. Αρτίας Πα ἃν Αμιαβδὶ οοοῖδὶ, Δ δοάοπι Απιαβὶ ὑτὸ βυᾶ 

ΠΙΐὰ ἴῃ πιαέγὶ πιοηΐπηι «αἰ ἐὰν σαι υβὶ: 4πᾶθ οατιδϑα Β6}Π ἃ απι- 
βυβε δάνογβθιιβ ἀπιδβὶπ βυβοορεὶ ΧΠΙ. 500 ο. ἃ. «Π| Νεϊξοεῖπ Ουτο 
πλϊκβδηι 8} Αηιαᾶβὶ δἰιημέ, Οὐσόσιο Ρορογῖθδα δ βοη ἰδ14, 6. ἢ, 



ὶ 
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Νεῖδιιβ, Ατ᾽βέοίο! 5 ΠΡΤος σοηβογνανξ 1, 8. ἃ. 
Νεπιοα, βίνε Νοπιθαβ, ἱΝεμεὰς , μἱσέπτα αἸ]οσοτίοα, ἄθα Νοπιοο- 

ταπι ᾿Παἀοτιπὶ ρτάθβοδ, ᾿αἀΐψας ἴρ5ὶ Νοπιοθηβεβ ΧΗ, ὅ34 ἀ, 
Νοινθὰβ ἐἰθιοῖπα,., πιογοίγιχ Αξείοσα Χ ΠῚ, ὅ87 ο. 
Νεπιδβὶβ 'ἵπ θἴβοθπι πμπξαΐα. ἀπμὶ δαπὶ ἔαρ ζοῦ ἀτροθαξ. αὐ οχέγε- 

παπιπ 80 60 σομρτοββα Ηοίθπαπι ρατὶε ὙΠ. 334 ο. ἃ. 
ΝοοοΙ να 5, ΒοΟοΒον {15 ραΐοτ, τὸχ ἀσσυρέῖ. ἔγαρα! υἱοί αΐουα- 

τὰ Χ, 418 «. 
ΝδοοοΥ 5, τ Γ1]6 ΠΟΡ 6 ΡῬΤΌΡΤΥΠΙΠΙ ἔγο 65 ἀρ Ὦδῆος ΤΥ, 1736. 
Νεοάαμπιοί 5. βογτογιηι σΘ 15 ἀρ Πἀοοἀδοπιοπῖοβ Υἱ. 271 ἢ. 

Νοορέο!οπιιβ ἐμουίοῖοοβ Πσηθο5 ἀδαιταίοβ ἀδάϊοανιε ἴῃ ὅρος Αἐπο- 
πίομδι ΧΙ. 472 ο. 

Νερέμπιβ τροπαῖος ΥΗ1].333 4. Νερέσπιὶ ἱπνεπέαπι οἴσοτ Π΄ ὅ ὅ ". 
Νερέαππὶ ἔξεδέθη ἀρὰ ΕρΡΠοβῖος Χ. 49 Ἂς. Νερίμπο βονεβ πιὰ- 

᾿οἰαέ Νοβέον [. 9 ". [ονὶβ-- Νερδιηϊ ἐοπιρίππι Π΄. 41 ἃ. 
Νερέαπί Πα. (ὐποοη Χ. 413 ἃ. Νερέιηϊι5 νοοδέι Πάτοι- 

β'ι5 Υ]. 224 ο. 
Νογοὰβ, ἄδὰξ πιασίπυβ 1. Θ 6. ῥτίπιι5 ἱπνοπὶξ οἰθατη εχ ρἰβοι θυ 

ΜΗ. 298 ε. 
Α Νόῖοο ρτγουξεβ δοσορὶς 0115. ΡΒ αϊαπι, (πὰ ἴπ Εγγέμεαμι 

παγίσανὶε ΧΙ. 409 Ἁ. 
Νογεῖβ ΟΠῖτ5 οοάαι5 ΓΧ. 379 ε. 
Νεβέον δριιἃ Αρδιηεπιμοηοπι οᾶγπο Ρονίμπα νοβοίξιν ἢ 9 ἃ. ἴρ56 οὑπὶ 

ΠΠῚ15 Νερίαμο θονο5 πο] αὐ 1. 9 Ρ. βαποίιπη δίαομαοηοπι οὐγαξ 
1, 10 ἃ. 4. δρυῇ ΓΙ οιμδοιιμτι σ]ουίαξιτ 56. πιο 5 οἰ οσαηἴοβ. Ρ05- 
βἰάετο ἰεοΐος [. 17 ο. αὐ Ὑ τοΐαπι οοπουθῖπα ἀεϊξαν 1, 95 ἴ, Νὸ- 
βίου ργυ θη ἰβδίπιι ΕΥ̓. 68] Ἂ. ἴ. 10 ἃ, μιεί[οα Γὰϊ οἱ οψαοπεῖα 
Χν. θ6ὅ «ἃ. νυἱπὶ βίαάιοβαβ Νεβίου. Χι. ορ. 42. εἷὰ ροσαϊαπι 
ἀεβοτγίρϑὶς ροοία ΧΑ. 499 ο. (οπῇ. Νοβέουϊε. 

Νεβέοτί 5 (Νεστορὶς).» ροουϊασι Νοβέονοιθ. ΧΈ, σαρ. 76 - 8ὅ. Νὲὸ- 
βίοτιἄον δά Ηοπιοσὶ ρταοδουτὶρίπν οοπῆοὶ οαγανιε 1ομγβῖὶι5 
ΤΉγαχ ΧΙ. 489 ἃ. }». Ναεβέογοιαν ροσαίαμι (ἀράς ἴῃ Οδμμραηΐα 
θίδηδο ἀϊσαίιι ΧΙ. 406 ο. 489 1». ο. 

Νιθαείβηνιβ. βα] αςϊοηΐβ σθηὰβ ΧΙ. 629 ἀ. 
Νιίοαθα πομπιϊπαθαΐξιν οἰοριας. {π|{Ψ΄ ἔομιΐηα, αἀυαο πλϊγῖῆοο. δογα 

σοΙρίοχα οδὲ ἱπίδπέον ΧἼΠΠ, 000 [. 
Νιοασογαβ Ζοϊτο5. Ζοῖθας ἐγτάπηι5. ἃ δίοποοναΐς πβοῦθὸ οοπι ἴα]! 

1ἰθογαΐαα., Μοτγουσῖϊ οαλέι οὐ ἀοἰπ βοφαοθαξιν Υ1|. 289 Β. ο. 
ΝΙσαΠΟΥ: ἀρὰ ουμν [επιείτι5. Ῥ] Ια οτοιβ νογβαίασ ΝἼ, ὃ. 42. ο. 
Νιοατείς Μίθραγοηβῖβ. ΠΟΙ 5 πιογοίτίχ. ϑΕΙΠροηὶ ΡἈΟΒΌΡ ΝΟ ορο- 

ταπὶι ἀοάοετας ΧΙ. 590 6. ἀπιῖοα δέορμαπὶ ογαίογῖ5 ΧἬ, 599 ἔ. 

Νιοογαίιβ. μαΐον Νιοίας Υἱ. 272. ο. πιοιπογαίαγ ἴῃ. δοην ἑν ασιπι 
ΠΙΙΠΙΘΙῸ ἴῃ ϑέγαίοιἷβ γ6] ϑεέγαξει ἀϊβ θα] ΕΝ, 382. ἀ. Νίοονδα 
ἜΧΟΙ ΤΟΟΘΠ5 πιρία. πιοπιογαία ἴῃ ΝΘΠΟΡ Ομ Οοανίνὶο ΧΥ͂. 

θ86 ε. 
ΝΙοοβίαβ., ΑἸοχαπάτσι αϑβοπίαίοσ Υ]. 349 ἀ. ε. 
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ΝΙΘΟΒΙροΙ 5, Ρ]οταοα ἘΠοββαῖα, ῬΏΪΙΡΡΙ χοῦ. ἀτ86 οἱ ἘΠοββαῖο- 
ΐοαπι ρερεσῖς ΧΗΙ, 57 ε. 

ΝΙοῖαβ., ΝΙοογαςὶ ἢ]ΐι5. ὁ ζάπλουτος ΨΊ. 272 6. Βεγνὸβ παῖ] δὰ 
Τοάτϊῃηα5 ἀγροῃίατ 5 ϑοβία σαὶ Ἰοοανῖξ. ρτὸ ἀποταμπι ἀποῆπο- 
{πο οἱ ον 85 ἴῃ. δίῃ ρα 05. 4165 ΒΟ] νοθαύαν ὙΪ, 972 ς, Ῥεγσαβθηβὶβ 
ξαϊε Νιοῖαθ. ΠΠεργασῆϑεν., ἀἰντεἶα5 ἀπέοπι οἷπ5 ρογάϊάοταπε Απ- 
ο6105 εἕ Εἰρίοϊος. ΧἼΙ. 597 ὁ. 

Νιοῖοπ. ππογοίσίουϊα Αἰέϊοα ΠΥ. 17 ἃ. 
Νῖίοο ϑδ'ιαμιῖα Ψ, 9220 ἢ, πιοτοίτίχ Αἐμθηΐβ. οορπ, ὕαρτα ΧΗ, 

982 6. ἢ. 589 ο. 84 ε. ἢ. 587 8. 

ΝΙΊΘΟΟΙ65. Τὸ χ δα απ ηἶβ Ογρτὶ, οπὶ ϑέγαίοπο οοτξα!νδξ που πηᾶρ δ 
Παχυνοβαμι πο] πλάτιο ἃρογοί νἰζαιη. ΧΙ], 531 ο. 4. δεταξοπίουμι 
9" ἀϊοοπά! Ποτέαξομι ἱπέουποἰόπάππι οατανὶε ΥΠῚ, 852. ἀ, τάδ 
Νιοοογθοη ΠῚ, 337 6. οὐ Νιοοίβοου ΥΠΕΠ. 349 ς, 

Νιοοογαίοβ Ογυρτίιβ. ΒΥ] ΟΕ οοαπὶ ἱπϑέσιιϊε 1, 3. ἃ, 
ΝΙοοοτοοη. Ὑἱάς Νίοοοϊο5. 
Νιοοάδπιαβ. Εχ (ἰογὰπα δὲ Νιοοδαπιαπέα παΐαμι 6556 ἐδβέμίποιι 

Τὰ θυ! αῦατ' ἀιοίου ροοπιαεὶς Οονιϑογονίας ΤΧ, 399 ξ, 

ΝΙοο δμνβ. δά 4αθπι Ἰοσαΐοβ παϊβοσαπὲ Ταυγοπιοηϊίας ΧΙ. 471 Γ. 
Νιοοάθμπιο ἐπβιέαη5 οπιοβέμθπθβ, οοα!ο5 οἰάοπι οχεέιάϊε ΧΊΠ, 599 ἢ. 
ΝΙΘΟΙαας. ραϊπιιθας ΧΙ, 602 «ἃ. ποθθη ἰπνοποτο ἃ Νίοοϊαο θα- 

ΠιΒΟΘΠ0. 411 δ. ὁ ὥὐγτία οὐ Απρπβέμμι ἵπιρ. πιϊββιξατο ο0π- 
διδγογαῦ ἰδ1α, ἃ. "». 

Νικολᾷδας ϊυχονίας αομο ὙΠ. 346 Ρ. 
ΝΙΘΟΙ Δ Ἶμι8, Αὐἰβέοίο!β ἤ]τπ5 ἐσ Ἠουρυ"ς πιοτοίγίος ΧἼΠΠ. 589 ο. 
ΝΙοοπιοάϊα, ἢ Νικομηδέων πόλις Βιεμιγπῖδο. ρυ!οονσσίιπα 1. 90 ". 
ΝΙΘΟΡΙαπο5. μἱἰοίοῦ, ποργογράφος ἀϊοίια. ΧΗΠ. 567 Ρ. 
ΝΙΘΟΡ ΟΝ 9 Ῥοσβόπαθ ποπιθὰ ἀρ ΑροΟΙ]Ποἄοτγιι οοιηΐοιπι 1. 3. ο. 
Νιοοβέγαξα πποτθέγῖχ, οορι. ϑβοοίοάϊπα ΧΙ. 4607 6. 
Νιϊοοβέγαξία τινὰ. ἴῃ Αἰέϊοα παβοϊεαν ΧΙΥ͂, Θὕ4 ἃ. 
ΝΙ οβέγαεϊβ. πιθγοέσχ, Θὰ ἀρ]ιγα εοσποπιϊηαία ΧΊΗ, ὅδ6 Ρ. 
ΝιΙϊοοβέγαξιιβ Αὐρίνυβ, ἃ Μεοπθογαῖθ πιθάϊοο πιοῦνο οοπιεῖα! ΠΡ 6- 

Τα5... οἴπὶ Ηδτ 5. οὐϊέι ἱπάπειβ βοαᾳποραίην ὙΠ, 989 ".Ψ 
Νιοοβίγαξιβ Ατρίνιβ, (μοβοῖο ᾿ἄοπι - 6 οἴμπὶ ΒῈΡΟΤΙΟΤΟ.. 8 Π 8115} 

οἰν ἕδεῖ βιὰ ῥταθίθοίαβ. ἐπτριξον δα! πέιβ. οϑὲ τοὶ Ῥογβοσαπι 
1252 ἃ--. 

Νιοοβέγαξιια. πιθάϊοιιβ. ἀπέϊογγαθ. πιογοέγι οἷ ἃπαίου ΧΗ, ὅ80 Γ, 
ΝΙοοίο] 65 ΟΟτ πεμίιιβ., ἤοπῖο νίμο ἀοάϊεια. Χ. 438 6. 
Νιοοίμοοη. γἱι4ς Νίοοο]ο5. 
Νίρτισι νίπαπι ἀρὰ ΟἸΐο5 ἴ. 20 Ρ. 
ΝΊΠΙΒ. ραταβίξιβ ΥἹ, 940 ἢ. ΠῚ. 348". 
ΝΙΙΒ. Αοργυρίίιβ Ταρρίίον Υ. 203 ο, ΝΙΝ τὸχ ἀρὰ Ηοάγαμι 

Ροείαιῃ ΧΙ, 497 ἀ. Νίϊι5 δοναχώδης 1. 90 ε. 
Οἴγοα Νίϊαμι υἱπθαὰς γοαυθηΐεβ 1. 33 ο. ἢ. ΝΗῚ ἀαὰὰ ἔοο- 

ουηέα ἩΙ, 41 δ. ποππυπάιαπι ἕαπιοπ νἰτοδὰ Πυαχὶς [Π, 49 ἃ. 
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ἜΕΙΗΙ δαυᾶπι Βοτγεηΐοδς ἢΙαθ πϊεέεθαξ Ῥεο]οπιδοῖβ ῬΆΠ ΔΙ ρἢιι5 
Ἰ:. 54 ἔ. οἵϊπι τερὶ Ῥεσβάταχη ταἰςἐοθαΐέιν ΠΠ. 67 Β. 

ἴη ΝΟ οογαοίητι ρἱδοῖς ΠῚ 121 ". 411 ρμίβοος ΝΙΙοεϊοὶ 
ὙΠ. 311 ἢ. 312.ἃ. ἴὰ ΝΊΪΟ παβοϊξυν 5ἰάα. ρμ]απέα. πὰ]1ὰ ταάϊος 
ΧΙΨΡ. 6051 ἃ. ". , 

θεὲ Νῆϊ ἱπογεπιοπίο {{. οὰρ. 88 - Θ0. βορέομπι οβέίϊα ΝῚΠΣ ἢ], 
ααρ. 90 εχί. 

Νπηΐϊαπὶ ἀπο 68ὲ. νοϊπρέαξομι πο μαΡθεὲ Χ, 419 ". 
Νίπιβ, ᾿Αϑβυσίδθ ΤῸΧ 7 τηϑτὶ ΓΒ Θ δι τα πη ἀ15. μαΐοῦ Νίηγας ΧΗ, 

528 ε. 
ΝΙπὰβ Αβϑγτίτβ Ἰηίογάπι ἀογπιῖτα, ποοέι ροΐοτο βοϊεραξ δὲ Ἰαβοῖ- 

᾿ γῖσε ΧΗ, 530 ε. οἷτιβ. βθρι!οσιπι οἴη ἱπβοτιρέϊοπα ἰδ ὲ4, ἢ 
ΝΙηΗ5. ὑτῦ8 Αββυυῖδθ. ϑΑΓἀΔΠΟρΡΑΠ: τορία ΥΠΠ. 3860., ΧΗ. 

ἘΣΘ. ὁ. 6. (Ὁ 
Νίηγαβ, Νίηϊ οὐ θη! γάτα 15. Π]Π5., ἱππξτ5. ΒΟ ρ Υ Ἰαΐεθαξ νοἱα- 
Ρίδε 5 ἱπάσ! σοι ἈΠ. 528 ο. 

ΝΙίοΡε εἐ ]αέοπα ἁπιῖοας ΧΗ. 571 4. ΝΊίοθας βρβοέαουϊαπι ἴῃ 
ἐγαρσοοα 5 ΞΟ  δίιν ράγθηΐοβ 401 ΠΡ ΟΤῸΡ ἀμηϊβοσιηξ ΥἹ. 993 ἃ, 

Νίβαοι εαυϊΐζε Υ. 194 ε. 
Νίβιιβ. Νίβο Ηογπίοπουβ τ} 05 Παβέα μοτέοάϊε ΙΧ. 399 ἃ, 
Νίνεπι ροίαθαπέ γείεσεβ Π|. 123 ἔ, - 134», 125 ἃ. πῖχ 4ιο- 

πθάο φομβεγνοίισ 124 6. ἴπ πίνει ορὶσταιημμα Νἰπιοπ ϊς 
Ἔα 

Νοοίιδ,. α΄αιχ. 5 δε! 15. τι ἀϊοα!αθ σοὺ ΧΙ, 629 ἢ, 

Νιοοξαδο οὐ ποοία νἱοέθμν φπαοταπέὲ Ὑ{Π], 8. Ὁ 3. «, "». ποοέιας Αε6- 
ηἷβ ΧΙΥ. 65 Ρν. 

Νοδηιθη. ρταοβι ριαίοτ [. 2ῇ ἃ. 
Νοιιδάςβ. βίνε Νυιίάδο. ὨᾺ} αἰ ἴῃ οἷα Πα θοπξοα. ηἰδὶ τὰ- 

Ἰἰσοηι, β]αάίαπι εἰ Πγάτιαπι ΧΙ. 462 ". 
Νοιοποϊαίου βθθμι Οἰητι6 Βοάσπὶ ἰπ οοοπὰ ἀδδίρπαθας ΠῚ, 47 «. 
Νοπιῖπα ἱπ ος ἀδδίποπέϊα, Αἰεϊοῖς ἱπ ὡς ΙΧ. 400 Ρ. ς. ποιηῖπα 

ἴῃ λὰ νοὶ] λὴ ἀεβίποπεία ὙΠ. 905 ν". 394 ς, πονοῦσι ποριῖ- 
πὰπὶ ἔα τ οαΐοτοβ ΠΠ|, οὰρ. 52 - ὃὅ. ποπιῖπα ταροα ἱπ τξ οχ- 
εὐπέϊα Χ, 392 ἃ. ". 

Νοπεΐτβ.. οαπέι]ο πα ρμαβίοτα 5 ΧΙΥ͂, 619 ε. ἃ. 
Νοκέιβ. ἄἀἄδιβ πιο οπάϊπατγιπιὶ ρτᾶθθος ΧΙ, 618 ο. 
Νόονὰ πιαχίπιθ βοίοπέ θἤαοοτο {Π|ι 752. ἃ, πογὰ 4ις νοοδέιν ὑτο- 

γἱποῖα, Ῥογραιιοθα ΧΗ, ὅ77 ν. 
Νονας ἐαθαϊαθ. χρεῶν ἀποχοπὴ . ϑαϊξαξϊοηΐΒ τ ἀϊουϊας ̓  σοπὺβ 

ΧΙΡ. 629 1. 
Νοναίοτοβ νοοαθαίοσαμι ΠΗ. οὰρ. 52 - ὅδ. 
Νοντπαπίαπι Αθάοτας «0 οἷνὶβ ὕτὸ βδῦο βοῆϑσι ἱπάϊσοθας 
ὙΠ. 349 Ρ. 

Νοχ εἰ ἀϊοβ. δοπίσπια Χ, 451] ἢ. ποοέῖβ. ἀϊοὶ. πιουϊ ἀϊοὶ. ἱπιαρὶ- 
πο ἱπ μοῖρα ἐτδάυοίαο Κ΄, 1095 Ρ". 

Νίοεσ. δασπεηθ γάτα σοθοστα οἔ πομηῖπα [|| οαρ. 38 - 43. πυχ 
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Ῥοπέϊοα δἔ ἱπρ]απ5. οαρ, 41. Ἠοτδοϊθοίϊοα, Ῥργβίοα. Ἰαία, ϑατ- 
ἀΐϊαπα, Ροπείοα, τορία οἂρ. 42. Επβοῖοα πιχ οαδίαποα οαρ. 43. 
πὰχ Ρίπεα [{.- οἂρ. 49. σὰπὶ ἃ]ΐοα εομπιοεάεθαΐξυν ΠῚ, 126 ἃ. 

Νάλα Ῥοιμρι!τι5 βοτὰ Ποπιαθ ἱπβεϊξαϊε 1. 92. ἃ. 
Νιμπποπίαβέας ΧΗ, 551 Γ. 
Νιιπιοπέαπιηι υἱπαηι [. 27 ". 
Νιυιιῖἄαο, Υἱ46 Νοιμδάοβ. 
Νάμμο ἅθγθ0Ὸ πῇ πἰογοπέμσ ΔΕΠαπίθηβοβ δυαβδιέ Ὠίοπγβῖι5 ΔΘΠΟΙΒ 

ΧΥ, 669 4. πυμιῖιπι ἀθπθιπὶ ρΓίμ5. δἰ σπανὶε πὰ ΧΥ͂, 092 ε. 
Ναρέϊλα. [πὰ παρέεϊϊ5 οὐ δραϊαπι ΘΟ γασῖπε αἀπέίαυϊ Υ. 18 ". 

ἰη παρέ 15. πιαχίπιθ ἔθ ρου πο 6586 οροτέθξ 5ΡΟΠΒ1Πὶ ΒΡΟΠ 5 - 
Δ ας Ν, 431 ἔν ἴπ πυρεἰῖ5. νἱγρίηὶβ πος. 4υϊάαηι ᾿ασοάδαριηοηῖο- 

τὰπι ΧΙΥ, θ46 8. πυρεῖα. οἰ εθγαπάϊβ ῥγαοξεοεὶ οοαυὶϊ ΧΙΥ͂. 
69 ἃ. 

Νυΐοοθ. Ρτάναπι Ποιιΐημμα σοπὰβ Υἱ. 996 4, 
Νγπῖρ])αο. Βδοοῖ πυίτγίοο5 ΠΠ- 88 ἀ. Υ. 900 ςο. ΧΥ͂. 698 ε. οὐτ 

ἰὰ ἀϊοίας ΧΙ. 40 ἃ.}». Βάροδὶ βαηρι δ πιϊχέαβ. Ιδοτί πιῖὶβ Ν υηι- 
Ρἰάσαπι ΧΙ, 405 ο. Νγμῖρῇῆδε Ηαπιαάτγαίεα ΠῚ. 78 ν. Νγπι- 

Ρ πάσα ᾿υιδίααμν ἀπίτα ΧἼΊ͵}. 519 ο. ΝΎ μρ ἰ 5 Ρεγυ σι απ ο6- 
ἰεργαθαίυν γγαοιβῖθ ΥἹ. 950 ἃ. 

ΝΥπιρμοίοσγιιβ., ρταδϑεϊρίαίοῦ, Ἀποσίπῖβ ἱρπανίδν οὐπὰ στίδι Ἔχ- 
Ρτοῦγας [.. 19 δὶ τΐϊπιιβ Πα! οοσιιαι πότ Χ, 452 ἢ, 

Νγβᾶθ βίβηιπι οοἔο οαβθίζογαπι ἴῃ Ρομρα Βαορομίοα ΡῬιοϊεπιδεῖ 
ῬΗΠαΔοΙρΗὶ γι. 198 ἢ. 

Νγβα, ϑοίδιοι ἱππίοτίβ σοποιθῖπα ΧΠΠ. 78 α, 
Νυβάθιιβ, ᾿οπγϑὶὶ διιρογίοτῖβ ΠΠ5. Ὑπὸ ἀοάϊειι5., ΚΘ ΥΥδ ΟΠ ΒΑ ΥΊΙΗ 
ΔΙ] Εβροῦ ἔγτάππιβ Χ. 430 ο. ἕ, 430 ἃ. ". 

0. 
ΟΡ Ιΐας. μαηΐὶς ΠΙ. 111 Ὁ. ἴῃ Ῥ]ασοηεῖϊβ πιοπιοταίυν ΧΙΥ͂, 64 ο. 
ΟΡοἰορμονὶ {Π.|170᾿}}Ὲ}18.}. 
ΟΡοδὶ παῖσαι ἰπ πιοάππι Πομιῖποβ. ᾿θἱοηγβίαβ., Εογαοίοας ἔγτᾶῃ- 

πὰ ΧΙ. οαμ. 73. Ῥεοϊομιαθιιβ βαρέϊμνιβ οαρ. 7. ΑἸοχαπάου, 
Βαϊ ΠΠπιβ. ἱθδ]4. Μίασαβ, τοχ Ογγοπάγυπι οἂρ. 74. ϑρατίδς 
Ῥτοῦτοθα ΒαΡοναξατ οὐοϑιίαβ 116, 

ΟΡοϊΪὰ5 ΑΙοχαπήτγιπηβ Ὑ{Π|. 331 ἃ. ". 
ΟΡβοηίαπι, ἰπ ΡΙαΐομῖὶα Εοραθ θα, βαϊ. οἰϊναθ. δαβοὰβ. ΒῸΠὶν; 

οἴοεγα οἴϊκα ΠΥ. 138 ἃ. ονβοπίαπι ἀταοοῖβ να]ρὸ ἀϊοοθαξαγ ομη 8 
εἶθιιβ. οσοοέιι5. γ6 1 αβϑι5 Υἱΐ, 977 ἃ. βοᾷ Δειοὶβ βία ἢ] αξῖπὶ Ρἷδ- 
οο5 Υ[1. 270 6. οι. Ορϑβορπαρ!. 

Οοεἰἀοπέοηι σογβὶβ παθιξαπέοβ ΡΟρΗΪΣ οπιπο5. ρατεϊπι μῖοθ Ραγεὶπι 
χαάοπάο σα γαπέ οογροτα ἈΝ Ι. 518 ἃ. 

Οὐ. τὰχ Ρεγβάσαια, Αοσγρίὶ τοροῖι Νοοίαποριπι. Β6}10 σὶς- 
οἴσμυ.. οαρίϊναπν ἐοποί ἰγ. 150". ἰηξουγοσοίιβ ἃ ἤξβυ, 4ὰο 

μϑοίο ΡΕῈΓ ἰοῦ ΔΏΠΟ5 τόση ἔπΕι5 Ὁ ἀὔνάκερ, τοβρομάϊ, ρὶο- 

ἰαΐς ἴῃ ἄθοκ οἵ Ἰολίμα αὐνοῦϑιβ πομπιῖπες ἈΠ. ὅ48 ἀ. ε. 
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Οεἴπιιπι, πιοτοίτί οἷς ποιπὸπ ΧἼΠΙ, ὅ67 ο. ὅ70 6. 587 ες. ἃ. “ 
Οου!οσιμι ἰπ ἀϊνοσδῖβ Βοιιϊηῖθι5 ἀϊνογβιξαβ 4ὰᾶπὶ γψίμι παρραΐ εἕ 

«υϊά 5βἰσπῖποοι ΥΠῚ, 358 ". ς. ] 
Οονυτμοῦ πγρἢα.. Βαμα ὙΠ. 28 6. 
Οὐδεῖς., εχ βρθοῖο β6Γ βοιηηθππι Οὔ]αῖτα οαρίτιτ ἅπιοτα Ζατίδἷ τῖβ 

ΧΉΠ. σαρ. 90. ἔπ εἴτα. πηϑιποτίαπι 146πὶ ΠΟμθ ἢ ἔγοαιοπέοι ἢ]1α- 
Ρὰ5 βυὶβ πιροπτπε βίας ἱποοίας 101. οχέτγ. οᾶρ. 

Οάἄδυμι Αἰδοηΐὶς ὙΠ. 337 ε. ᾿ 
Οἀοπία, ΤΗγαοῖαθ τορῖο. οαἄεπι πᾶς Εἀοῃα ΧΥ͂, 688 Β. 
Οὐοτ. τὸ νοϑεϊβ, 8115 ἔομῖη15.. ἃἸἰπ5 Ὑἰσὶβ οοπνεπὶε ΧΥ͂, 6856 

ἃ. ε. βααυίθυβ οὐοτιθιβ ΤΕ ΓΟ ΠΕΠΙΣ ΒΘΏΒῚ5 ἴῃ ΟΕΓΟΌΓΟ δἰἐὶ 687 ἃ. 
Οάο5. μοῦ! σαπιβ ΧΙ. οἀρ. 110. 
Οεαστὶ ΠΙτ5. Οτρμειβ. ΧἼΠΙ, 597}. 
Οεάΐριι5, ἔγοφιθηβ δὲ ἔδοι!ς ἐγαρίοίβ ροοεϊβ ἀτατιπιοπέιπι ΥἹ. 292 ". 

Οεάϊρυβ. οὉ ροοι!α βιθὶ ἀρροβίξα ἢΠ1Π|5. βαῖϊβ ἀϊτα ἱππργοοδέιγ 
ΧΙ. 4θ ε. δ. ΠΗ Οεάτρὶ οογέαπιοι βίπρι]ατο ἱπειπέ ΠΥ̓.1 54 6. 
Οεάϊρὶ δοπῖσπια ΠΠ. 49 ο. Χ, 450 "Ὁ. 

Οεπαπέπο. ἢο5. οοτοηάγπι ΧΥ͂. 680 ε. 08 ο. ἴπ ΟΥρτὸ ἔγεψιθηβ 
οἱ οἄοτιβ. ἰπ ἀταθοῖα ἱπούδοτιβ ἈΥ. 089 4. 

Οεπαπείπαπι πηστιοπέμπι, απο οὐ ἰρβῦμι οεηδηξμε ἀἰοϊτιτ 
ΧΥ. 088 «. 6089 ἃ. 4. 

Οεπαπίῆε., πιλίοῦ Αραίῃοο}15. τορὴΐ Λοργυρίϊαοι δάμη πἰβέγατοσ! 5 

ΜΙ ΟΝ ᾿ς, 
Οεπᾶβ. σας ΒρΘοἶ65. νίπασο ἔΧ. 994 ἃ. ", ε. 
Οεμποῖιβ. ἃ 4πὸ νίημπι ποιρθη Παροέ, Ῥαγεῖ ΠΠ5., Οτοβεοὶ πὸ- 

Ρο5. ραΐου Αδίοιὶ ΠῚ. 83 ἃ. "»Ο. βθὺποχ πιῖβου ἴῃ ἐγαροοά 5. Υ]. 
Ω93 ἃ. εχ Θεῆθο ποὴ οροτίεξ ἴαοετο Ῥοίθαμι, Ρῥγουευθίαηι 
ΤΧ. 388 ς. 

Οεμποῖιβ φαϊάαπι πιοιποταίιβ ΑἸοχίάϊ ΥἹ. 297 α, 
Οεπίβέοτία. . ΡΟ Ο.] 1 οαϊιδάαπι ποπιοὴ ΧΙ. 494 ἃ, 
Οεποῦ, ορρίάαπι Ιοατὶ ἰπβυϊας 1. 50 ἀ. 
Οεμποπιᾶϊβ. Ροῦβοπα ἰπ ΝΙΘΟΟΠατὶα ἔαυυ!ϊα Ν, 420 ἔ, 
Οεμποπας, (οἱ πεοὶ τὸν ἐξ ᾿Ιταλίας Οἰνωνᾶν) πιῖπιαβ φαυπιΐηνπε 

δα οἰπάτγαπὶ οἀπίαίοταιπι ἰ. [9 ἴ, 20 ἃ. 
Οεμπομραβ, φατπιίπηι. αἱ οἰἐπασαπι οομιροβίξοτιιπι ρατοάιβ ΧΙ, 

038 ". 
Οεπορίοι., Βαρομὶ ΑΠτι5. ΟἸἨΐαπι οὐ] του θι5 Γγοχιοπέανίε, οὐ υἱπὶ 

οὐϊέαταιι δὸ5 ἀοοιϊε [, 96 Β. ἀπάς ΟΘεπορίοῃ!β. οἰν᾽ἕαβ Εἶτ 

1. 28 ". δἀϊοορέῖνε. βεά οὰπὶ αἰ υδίοπο αὰ ᾿αῖπ5. ποπῖοι Οἶγο- 

πίων τις ἄς ποῃιῖθο νἱποϑὸ Χ. 448 ἀ. 
Οεμορίαο, νἱπὶ ἱπβροοίοτοβ ρυὰ Αἰμποπίοηδοβ Χ, 425 ἃ. ". 
Οεπιβ, Οἰνοῦς. Ιοο Λοίο!αο., ἀπάς οἶνος Οἰνουντιάδης 

1.31 ἃ. 
Οεμηδδα, Οεποίποτα, Βοῦρα ἡπὰ οὐΥνὶ δἰ θᾶμο5 ἱποϑγία μένα 

Χ, 429 ἀ. , 
Οεπαέία., πιᾶζαθ σοητι5 {Π|. 11 Γ. 



{εχ 5 ᾳ 
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Οεβσαβ ἐμ γππὶ οἱ Χἰρ)ΐας ΨΙΠ. ον. 64. 
Θοβγαιο, ῬΒγαοίδο τορῖο. Π185 Βιβλία νοὶ Βιβλίνη 1. 31. 
Θεία, ΠΙΟῈ8 ΤΠ οϑβα ας ΧΙ. 4061] [. 462 ἃ. 

ὌὌλβια ὄρη» αἰΐμι “Ῥίπαια:; πὰπο λπια ἴθ ΟἍ]Π|ὰ ΥἹ. 933 ἀ. 
ΟΙςα ἀεϊθοίαξαν ΡΟΙΎμΒ εὐ στᾶπιο οἷεᾶθ ζαοιϊα οαρίας ΥΠΙ 

912. 6. ἢ- 
ΟἸοτα ἀρὰ Ηοπιοταπὶ 1. 24 6. οἵεγα σοβαία, 46 Βΐ5 δοᾶδθπι ἃππὸ 

6.1 μοβδαπί {{.. 70 ἃ. οεσιιπι γατῖα σοηοτὰ ΓΧ, οαρ. 8ὶ - 14. 
ΟΙουμα. οὐ νατγίᾳ οἷ σϑῆθτα οἷδὶν μι ον βοϊϊέα ΠῚ. οἂρ. 47. 

οἷοι Ταυσίππι 1. 30 }». οἱεὶ ἔοῃβ {Π{. 42. ἔ. οἴδιαμι εχ ἰδοΐο, 
Ραέγται. Χ, 447 4. οἷεῖ ὑβὰ8 ἱπ ργιιπαβὶβ ΧΥ͂, 686 6. ὑπ- 
δαρπίᾳ 4πᾶθ γυ]ροὸ νοσδηίγ. οαἄοηι Ἠοπιοσιβ οἶδα γορσαν[ξ, 
ἁθάϊέο οριἐποίο ΧΥ͂, 088 ἀ. 

ΟἸβέμοηα., ἴαπι ἅΠπ|ὰ ΧΥ. 6099 ε. 
ΟἸῖναο., οαυππιήιθ γαγῖαθ 5ρθοῖθβ δὲ ποιηΐηα 1]. οαρ. 47. 
ΟἸ]α Τ᾽ οἸοπιαοῦ! ΧΥ͂. οαρ. 78. 
ΟἸϊαΙας Βμοάϊαοας ΧΙ. 464 ὁ. 
ΟἸΟΡ γπ8. οαπέϊοπα ᾿υρυρτὶ ΧΙΥ, 619 ν. 
ΟΙρᾷ... γὰβ 40 πέίμισ αὐ ᾿πξαπάοπάιμι νἱπαπι ΧΙ, 49 5 ". ο. 
ΟἸγειρία. 01: ἰηνοπία υἱεῖ 1. 84 α«. ἰϑϊάθ. (1π ας ἴον 8 
ΟἸγαρ1 1) οταμδ ναγϊοσι. ΡΟΡΆΪοσαπὶ δοάϊουϊαο. ναοὶ ΧΙ, 
479 ἴ. 480 ἃ. 

ΟἸγμιρία, ΟἸγαιρίοὶ ΙαΔϊ ΧΙΠ. 601 “. Ὀλύμπια γικήσας ἅρματι, 
ἵπποις. πρῶτος: δεύτερος 1. 8 ἃ. ε. τὸν ᾿λυμπίασιν ἀγῶνα 
Ρτΐμλιβ. νοὶ (ὐτόονυβ ΓΧ. 382 ". ΟἸγμιρίοοταπι Ιχἀοτγαπι ο6- 

]οθυαέοαν {0} 6 τὸ σομδίὶ βαπὲ Οτοέοπἰαίας ΧΠ, 899 ς. 
ΟἸγμιρία. πιογοίγιχ [δοοπῖοα. πιαΐον Βίοπὶς Βογγυβέμοηϊίας ΧἼΕΙ,. 

591 ἢ, 592 ἃ. 
ΟἸγμρίὰ5. γῥἱοίατα ΔΙ] ρουῖοα. 4ιαδὶ ἄθα ᾿αἤοταὰ ΟἸγπρ᾽ οοταπι 

ΡΓοβο5. ΧΙ]. 84 ἀ. 
ΟἸγιρίαβ. πιλίοσ ΑἸοχαπάᾶσι. ῬΊΠΠΡΡο ἴῃ ἀοίοπι αἰξαϊοταξ τὸ- 

σθσν Μο]οββόσαι ἈΠ]. 557 ὁ. ρμοξὲ ΡΠ ρΡὶ οὐπι ΟἸεοραΐγα 
παρίϊαβ. ρτούισίε ἱἰπ ΜΟ]οββο5 014. Μοπίμιο ἀϊδδυλάθε πιαΐτὶ- 
πιοηΐσσι. απ Ῥαπίϊοα γρτῖα ΧΙΠΠ]. 609 ο. Αἰοχαπᾶγο μαΐξεῖς 
οοάυπιν γ 6} ρορᾶπι. 4αὶ πιγδέϊοα βοτὰ πονοτας ΝΙΥ, 69 ἃ 
ΒΟ] Πα πὶ ροῦῖξ οὶ ἔὐυγγάϊος ΧΠῚΠ. 00 Γ, 

ΟἸνγμρίοπιι5.. ἀρὰ Ἰ)᾽οχίρριιπι οομιΐοιπι ΧΙ. 502 ἁ. 
ΟἸγιρ᾿οἄοτγιιβ πιιιβίουβ. Εραπιϊποπίδο ῥταθοορίον Κ΄. 184 6. 
ΟἸγιπρίπμιν. ορρίάνιι ΡγΈΒαγοῆο Οὐ σίοοπο ἃ Οὐτοὸ ἀοπαίαπι 1. 30 ἃ. 
ΟἸ ΡΒ. τὰθη5 Πγήϊας 1. 38 1. λίγεϊας Π. 43 ἃ. 
ΟἸγπεβίδοιιθ, στἰνὰβ Μίασοδοπίαο, Αρο!οπίαμι ΟΠΒαϊοἰ ἀϊσαπι ἈΠ 6 ἢ 5 

ΥΙΠΗ. 334 ε. 
ΟἸγμέμβ. Ἡδτγοα 5. οἱ ΒοΙΡὰς Πϊὶ5. ΥΠῚ. 334 6. οἴπβ πιοηῖι- 

πιοηέαην ἰθ ἃ. 
Οπιατέοβ. Μαγαϊμοταπι τὸχ ἐτὰπθ Ταπαΐπι. μαίεσ Οἀαιὶἀϊς ΧἼΙ]. 

δ7 ν. 



ΙΝ ΘΕΧ ΒΕΕΟΜ. 1743 

Ὁπιοηΐαμι. Ὁπιθηίο ἱπνοϊαία ἰοοίποτα ΠΠΠ, οαρ. 68. 
Οἰμποΐαγίο 5, εὐ ομμοξαγ ΟΠ, 50] βαιη θη σοπὰβ {Π]. 117 6. 1391 Ρ. 

Ιν. 133 Ἂς. Ῥῃοοπίοίαπι ορβοπίθμα. αποά 5ρογηϊς Ατσομοβέταξιβ 
1γ. 1358: 

Οἰποίτθος. οἴοαμι 11. 67 ΒΡ. 
ΟἰρΒα!ο, ᾿υγάοταπι τοσίπα, Μίδαθ ἸΧΟΓ. οΟἸτπα νἱπὶ μᾶδβα. 5886- 

ψαηι ἀοῖπ τἰέϊοποπὶ οαρίοπ ΧΙ, 51 ἢ. -ὃ16 ΡΝ. ἃν Θιῃρμαϊς 
Ἠρτοῦϊο5 αἱ Ἠδσθοπ ὑγαηβιῖδ. δοηϊσπιδίϊος. ἀϊοέιηι Υ1. 945 ε. 

Οματῖβ. ἄυχ Βιδβαϊξαττιπι ἴπ "6110 οἵπὶ (αγάϊαπὶ5. ΧἪ, 590 ἀ. 6. 
Ὁ ποΙαρ! θὲ σὶα ἱαποῖὶ ἐπ βοπρα Ῥεο]οπιαοὶ Κ. 200 ὁ 
Οπίβουβ Ρἰβοῖβ.. Ἀ56 115 ὙΠ]. οἀρ. 99. 
Οποοαγβὶβ. Τηγαοῖαθ 0015 ΠΟΘ ἢ ἰβϑμυ5 ἴπ ποιηοσα ΧΙ. 53] ς. 
ὉπορΊ 5. νἱπὶ σοι ᾿. 31 ἀ, 
Οποπιάτο 5. οπὶ ῬΊΑΥΟ οὐ ῬΠαίαθοο ἐεπιρίαπι 6] ρἰοαπν 5ρο- 
δὲ ΥἹ. 232 ε. 1άοπι, ἱπ ΡαΘΓΟσ απ ΔΊΟΥ ἢ ῬΤΟΏΙΙ5. ρΓοίΐοβα 
ταϊέα ΒΡ ῬΈΟΥΣΙΝ ἔοτ πιοϑὶβ ἄοπο ἀοάϊε ΧΙ, Θ0 ἃ- ο. 

Ὁποροτάοῃ, οαγάυϊ σοπιβ {]. 7] ἃ. 
Ὅμποϑ. ἀβίηιβ Ῥίβοὶβ ὙΠ). σαρ. 99. 
Οπυοῆῖπὶ δουρὶ ΧΙ. 495 ἃ. 
Οὐδβογρῃίαμπι. ΡΟΟᾺΪ σοπι5. ΧΙ. ὅ03 6. 
ΟΡ οϊαβ. ποῖπο ἄϊνεβ. παρέϊαβ. οοἸρταπα Υἱ. 248 ἃ. ὙΠ]. 368 ἃ. 
Ὀρι᾽ϑεμοποπι ον 5 ἴῃ ἤἰργα Κ΄. 299 ο. 
Οριεβοεας ΓΤ ΘΡαμΙ5 νοοδηδον βορίας ΧΙΥ. 6922 ἃ. 
Ὅροτα ... πιογοέγ οἱβ πομθη.. δὲ ἔαθιιίας ἐϊξαϊ5β ΑἸοχίἠϊ Χ, 453 6. 

ΧΗ͂Ι. 5867 ς. 
4. Ορρίιβ α Μιθιτίάδέο σαρέι5 Υ΄. 913 ἃ. 
Ορβορμβασὶ, ΒΘ ΠΟ Π 65 Θ᾽ ΒΟὨΪΟΤΊπ.. δὲ ρἰβοίαπι μιαχίπιο ὙΠ], 976 ἔ. 

᾿Οψοφόγος Αρο]!ο γΠΙ. 340 ". 

Οτδαουϊαπι Ηγθὶας Δρο! ηΐϊς ΧΥ͂. 6072 6. 
Ιῃ οὔνομα Ὀίθοις ΧΙἼ. οὰρ. 111]. 
Οτομεοβίας αὶ ἀϊοξὶ δαοτὶπε ΑΥπθηΐβ. ἈΝ, 494 Γ, 
Οτομοβέγα ΙΧ. 400 ἢ. ἴῃ ἐποα! οτομβοβέστα σοῦρθὰ δά ρορα!απι ἴδ - 

οἷέ Αὐμοηίοη Ὗ.. 218 ο. 
Οτοδοιπθιιβ: [δ᾽ ἴῃ Ραϊαάς παβοϊξυν δα ἀγθοῦ. πιᾶ]ὸ ρΡαπίοαα 
βίας ΧΙΥ͂. 651 ἃ. 

Οτοα, ργδοαϊειβ πιοπβ Λοίο!ας ὙΠ1. 997 8. 
Οτεα. Ὀρέα. ὑπὰ εχ Παιπαάγνδάϊ)ι5, ΟΧΥ Πα ΠΠ᾿ 78. Ὁ. 
Οτεβέεβ, Αὐμθηὶβ γυδοϊρι αν ἃ τόσο ᾿θοπιορῃοηίο. οδᾷθθ. ΟσΟαΒΙΟΠὃ 

1ηϑεϊαξαπι [οδύπι (οηρίοστν Ν. 437 ο. ἀ. οοπιθβα Ἰομέϊουϊα 
βαπδίιν δῦ ἃ πότρο ἰγ΄. 157 ἃ. 

Οτοβύθοιβ. Πϑιιοα ] οπὶβ Πἴϊπι5.. Ροΐοῦ ΡΆΏγε 1Π. 80 ". 
Οτχίροιυμι Βοῦβθα ἴπ οομ ϊἸπιθητβ τοΐογέμν {{{| 68 ἃ. Οὐτδοοῖβ ὁ εἰ 

ἢ) ὀρίγανος ιθ14. ". οτἱσαπιπη Τ᾽ οποίον ἔς 985. ἡ. 
Οτίπάα. ΒδΠἾδ5.9. 6Χ ΟΥγΖὰ οοηΐδοίι5 ἐξ. 110 6. 
Οὐΐοη ῥογβοθαίξητ ΡΙςίοπ οι. τσέγοον ἘΙοαάαπι ΧΕ, 490 ἃ. 
ΟΥΐτβ ραΐον Ὀχυ], ἀτὰς Οἵοαο, Παια γαῖα πγιήριας [{{ 7 8 ἢ». 



1744 ΙΝΡΘΕΧ ΒΕΚΌΜ. 

᾿ Ογορίας. (ΟΥ)ίυ5) ργδοίου Ἐοπιαπιβ, Ἀρε]]Π!οοπέεπι Ποαπι βρο- 
1ατο σοηδηΐομι ἰπβυϊα οἰεοῖς Υ, 914 ἔ. ἐτορπάραπι ογεχίξ ἀἀ- 
ἀϊίο ερ᾿ σταπιπιαίο Υ΄. 21 ". 

Ὁτοοίαβ. οοοϊάϊε Ῥοϊγογαίοπι, ϑαμπηϊοτιιπι ἐγταππαπι ΧΗ, ὅ92 ", 
Οτορἤογποβ. Οαρραβοοίας τοσποὸ ὑγονΐ οχοϊϊε Χ, 440 Β". 
Οτρίιοιβ, Θεαστὶ ΠΠὰ5. Αστίοραπι ἃΡ ἰηβογὶβ τοάσπιε ΧἬΉΠΠ, 597 Ρ, 
Καλλιμέδων μετ᾽ ᾿Ορφέως ὃ Κάραβος ΑἸεχὶ5 ΥΠῚ. 340 ς. 

Οτρμὰ5. ρίβοῖὶθ ὙΠ. οαρ. 97. Ιαυάαίαν ἈΠποάϊ ὙΠ. Ὁ δῦ ἢ, νἴτοβ 
οτρΐ ἴπ εἰθοὸ βαθεῖ ΥΠῚ. 8.55 ἃ. 

Οτβιΐοβ . ἀρὰ Ογείθηβοβ βα δε οηἶβ σοπιβ ΧΙΥ͂, 690 ς, 
Οτεμασοταβ πιιβίοιβ. Ἐραπιϊποπήίδς Ῥγαθοορίοῦ ΠΥ. 184 6. 
Οὐ πα σΟΥ 5615. τρὴρι ῥὴ Ἰδοίοπβ ΚΡ. 139 "ν. 1410». “ 
Οτέβαπος Π|.108 4. Χ, 441 [. 
Οτέγρεβ, Οπορὶ τορσὶβ ΤΣ 60 ἱπίοτ εοέο ἐγταπηϊσπι οὁ6011- 

ραν ΕΥ̓. 959 ἃ. ἔαραξι5 εβέ ἃν Ηἰρροίε, Οπορὶ ἔγαίγε., δὲ ἰὰ- 
οα}15 ᾿πέογοοξι5. 1014. 6. 

Οτεέγρομπιοίτα ανῖβ ΙΧ. 392 ἢ. 3908 ἃ. 
ΟΥγχ. απίμπια] φυαάταρες γ΄. 900 ἢ. 
ΟΥγσα, ἔγαπιοηίϊ σθηθ5., 6. 410 ΘΟΠΠΟΙΕΙΣ ραπὶβ οὐ πα ἀϊοξτι5 

ΠΙ. 110 ε. οτΥ χὰ εἰΐχα. ᾿πάογαπι ρσορτίι. οὐ] πὶ. 5ἰπιῖϊς 
αταδοοσμι χόγδοῳ ΙΥ̓. 108 ε. 

Οτυ πέος μἰαοοπία ΧΙΥ͂, 047 «. 
Οποβορμογίοιις βαϊξαξοηὶς πιοάπ5 ΧΙΥ͂. 631 Ν. 
ΟπβοιΠογαπι βαβέιπι.. ἴῃ Ποπύγθπῖὶ Εσίσοπας ΧΙΥ͂, 618 ς, 
Οπβου!αηι., ρῥγαθηλαπι οοίξαθ! ΧΥ, 608 4. 
Οϑἰτῖβ.. πιο ηδ}} ἰπϑέγι θη εἰ ἡππιβῖοἱ ἱηνοπίον ΕΥ̓͂, 17 ὅ 6. 
Οϑἰ5 (ϑῖνε δοβὶβ) Ηἰδγοπυπι Θ γγαοιβάταπι τοσὶβ ἀβϑοηέαίογ., ααΐ 

ΤΠγαβοηὶβ ποοαπάϊ ἀποίοῦ ποτα τοσὶ ΥἹ, 951 ἔ, 
Οπβμιγία, ΡοΙγρὶ βρεοίεβ Υ11.318 ἃ. οβιιυ]οη ὙΠ, 594», 399 ἃ. 
Οκ55α. Εχ οββὶβειιβ ἰθοῃὶβ. βίοις 6 8|Π|06.. ἰρπὶβ Ἄχευπάϊευσ ΚὙΠῚ, 

959. α. 
Οπϑίασυπι ρτο δβίαοο ἀϊοαπε Αεέοὶ ΠῚ. 105 ".ἄ 
Οπιγαοί(ο5., πιοῖοὶ ποῖ ρἷποας ΠΠ- 7 ". ΠῚ, 1206 ἃ. 
Οπιγαοϊίος. μαοοπέα ΧΙΥ͂, 647 ἔ, 
Οπβίτοα τοσοοηζα Τταΐαπο ἴῃ Ρατγίμίαιη. πῖδδα ἴ. 7 ἅ. οβίστδα ὑτὶ- 

παπάο οαριαπίυν 1. 13 ο. ἀ. Τοειϊβ ἔα θεγα νοσαὲ Μαΐτο ραὰ- 
ν τού 1]. 62 ο. 

Οβέγοα εξ αἱΐα ἐοβίαθοα ΥἹ]. οὰρ. 30 - 30. οβέγοα ἁρτοβέῖα ΠΙ, 
5.8. ἃ, οεῖψπι ἴῃ βία πὶβ ἀμ] οἱ η5. δὲ πὶ Πυνἰ5. οκίσοα οἱρπαπέι 

ΠῚ. 92. ἃ. οἴχπν πιᾶϊνὰ δὲ ἰαραΐῖμο οἰϊχαπέιν ἰν14. 
Οεἰβ ανὶς ΙΧ. 390 ε. 
Οεῖ νοσαπέμγ ἃ οὐπιϊοΐα Ποπιΐποβ αὶ ἴαοι!ς. 56 4Φδοὶρὶ Ραξια ΠειΓ 

ΙΧ. 391 ἃ. 
Ονῖς. Ονεβ Αοεβίορίοας, Αγαβίοδο, ᾿πρθοΐοας Υ΄, 201). οΥεἊβ πο- 

ΒΠῸΒ εχ ϑ᾽ο τα, ΜΠΠ]οίο εἐε Ατεῖοα οοορὶε ΡοΪγοταξος. δαπιι5. ΧΗ͂, 
40 ἀ. 
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Ονυπι, ῬΟΟῸΪ ροπιβ ΧΙ. 803 ἔξ. ἔτγαίτοβ. Μο!οπϊἄδθ οχ ουὐὸ ἃτ- 
Βεπέθο παίὶ {Π. 58 ἃ. Ποίας ονὰπι. Υἱάς [με4α εἰ Ηε]επᾶ. 

Ἠε ονἱβ ἀρίίυτ [Π- φαρ. ὅ0. ονὰ βιιδνεπέαπεα [{. 7 6. ονὰ 
4αδοπαᾶπι ορίϊπια [ΠΠ. ὃ 8. ". οΥὰ ἱπ οἶνο τἶγεβ μαβεπέ δρμγοάϊβια- 
οα5 [Π.- 63 ε. 64 ἃ. ονὰ ἰδβίασθοσα μη {Ἰὰς πομιϊποπέυγ [{Π|. 
58. ο. ἡ. ε. 

Οχαΐμις ΙΧ. 380 " -α. 
Οχίβ. δοεέαθυϊαπι. ΟἸδοΠαθοσιπι πιθηϑισα [{. 67 ἀ. 
Οχγνατέοβ, ΤΊπιοβας ἀπιδίου ΧἼ!, 609 ἃ. 
Οχυραριπι, δορί θυ!απι ΠΠ, 64 ἃ. 67 ε. ἢ, ΕΧ, 306 ο. Ροσυὶ σε- 

ΠῸΝ, ΡῬᾶγνιβ οαἱχ ΧΙ. ὁαρ. 87. 
Οχυράγιμι Π[. 67 ε. ΙΧ, 366 ε. 

᾿Οχγ!ράτοη,, βοϊξαπιεμεὶ σεπιβ ΓΧ, 38 ἃ. 
Οχγίὰβ, τίς ΠΙῖὰ5.. εχ οοπουθίτι Παμπιαάνγαϊβ ΒΟΓΟσΙ5, σοποὶέ 

Οαγγαπι, Βαϊδηιπι Δ]! 5486 Ηδπιδάτγαάεβ πγυμρὰ5 {Π|. 78 ". 
Οχγυτοάϊπυμι Π᾿. 68 ἢ. 
ΟΧυτυπομαβ, ρίβοῖβ ΝΙοέϊου5 ΚΠ. 312. ". πιιιρ}} 15 βρθοὶθβ ΥΠΙ. 

90θ ἃ. 
Οχγεμοιιῖβ, Πειμδέτιῖ Ρο]ϊοτοθέας δἀι]δέοῦ οὲ βοήα]185 ΧΙΥ. 614 

οἱ ἀγὰπι βέαξιαπέ ΑἸΠποπΐθηβοβ, θοπιοίσίο αὐ υαπίοβ Υ1. 963 ἃ, 
εὐπάεπι οοοί Απείσοπιβ., ομοεσ ραΐον ΧἼΠΠ. 78 ἃ. Β. 

ΟζΖαομθα ἀρυά Ὑματίοβ γοοδίιγ ρβοῖβ. 4ἱ 1185. οβπιυ δὰ ὙΠ, 
929 ἃ. 

γι 
Ῥαοπγηαπι. Ρῥτοπιοηξοτίιπι ΘἸοἰΠὰο. οἱ Παχυνιχοὶ ϑίύννοι 1. 4 ε. 
Ῥαοίοϊυβ. [γάϊας Πανὶ ΧΗΪ. ὅ98 ἃ. δυτὶ ταμηθηία ὑεῆθηβ 

ν. 203 ο. 
Ῥαδαη. παιὼν ΧΙ. ὅ03 ο6. εὲ παιὰν ΧΥ͂. 092 ἔ. ᾳυῦϊο σαγπιοα 

ἀϊοαίυν ΧΥ͂. 690 4. (οπῇ. ἴο Ῥάδδῃ ' ραδαῆθ ἴῃ ποπιΐπδπὶ οα- 
ποτ Τοὶϊσίοηὶ ον παθιξσα. ἀρὰ ἀτάσοοβ ΥἹ, 253 ἃ. ΧΥ͂. 
6090 ἃ. Ρ. 

Ῥαράογοβ, ὑπσιοπεὶ, γα] μσιμοηεὶ ρσοΠὶιδ.. Ἰδεϊπο ΔοΆ ΠΕ 5 ΧΙ. 

5492 ἃ. ΧΙ 568 -ς. 
Ῥᾳοβα, παισὰ, γμαοεπέα!αταπι σοπὰ5 ἀρὰ (905 ΧΙΥ͂. 640 ἢ. 
Ῥαδεβέιμ, 146 Ροκιάἀοπίαίαε. 
Ῥαράβας, Τβοββα ας ορρίάαπι, [πᾶς δοῦλοι στιγματίαι 1. 27 {. 

θὲ σα! ἀϊ ἔομέο5 {{.- 43 ἃ. 
Ῥαρσοπάδβ. ἰπ ραρπα αὐ Ἰλεϊϊαπι Κ΄. 21 ἢ, 
Ῥαρογβ Ρἰδοὶβ ὙΠ, 319. ἃ. 
Ῥαϊαοοιια σα δ. πα σαά δ εἰθῖα ἽΨ, 182 ἃ. 

Ῥαϊαορηδέια. Νον 5 ΡΑΙ Δ ρμαέα5., ρτονογθία ον ἀϊοίαπι ΧΊΥ, ΘΟ ΤΡ. 
Ῥαϊαοβοορβὶδ. ορρίάπιν. Τ᾽ μοπιϊβέοο! ἃ Ῥογβαναπι σορο ἐολδίιην 

ΕἼΘΕ, 
Ῥαϊδοβέγα, Αἀ ραϊαεβέτα δχογοϊξαξίομοβ αὐ δι θδῖτα πιιιδῖοα ἈΝ Υ΄. 

099 ". ε. 
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Ῥαϊαυιοᾶοβ, ογάϊπιιπι ἀ ποίου οβ τὰ Π εἰλτι5 ργδοΐθοϊε δὲ οἰδὶ οδρίοηάϊὶ 
τοπιροτὰ ἀϊδεϊηχίς 1. 11 4. ἔο!οοπὶ ἀταθοὶβ παν ραξϊοηθιν γαξϊοῖ- 
Ὠδέι5 οδέ, δὶ {γεὲβ. δα ογαίῃοβ οὰπὶ ἀπὸ ψἱηὶ δἰρίδβδεπε Χ. 
420 ε. 

Ῥαϊαμηθ 68 1“]θαίοβ, ργαπηπιαίϊοιιδ,, ππτι8 6 ἀοἰ ΠΟ μἰβεῖβ : Ἰοή πι6 8 
ἱπάποίϊξυν ΓΧ, 397 ἃ. 

Ῥα]λαΓὰ5 ἀΥΡΟΤ 9 οαΐθηι δέ οοπηᾶτιβ ΧΙΥ͂, 649 ἢ. 6ὅ0 ἃ. 
ῬΔΙΙομα Μίποσγα ΥἹ. 934 ἢ. 
ῬαΠάο5. 4πὶ ποηλϊηδέι ἴῃ ἄροπο ἀτγαιπδέο βαίγυϊοο, Ηδγραΐι5 ἰπ- 

το! ἰραν ΧἼΗΉΙ. ὅ95 ἔ, 596 ἃ. 
Ῥαϊᾶ. Ῥαϊιπάσιμι ἃ]ϊὰ 6 βιμηξ πιά δ ι} 46. Ππᾶτιπι ἔγιιοέιιβ (πιο 1 0- 

Τ 5 ΠμᾺ50 1111} ΔΠΠ απ έι ῬΆ]μΝ15. ρα πν!ὰ5 ξογοπεῖθι5 ΧΊΥ, 65] ες. 
6 μάϊαια οοπΠοϊπιπέμν οὐτοπας ΤΠ γγθαίίοας ΧΥ͂, 657 ". ραϊπιὰθ 
Θογε σι. {{. οαρ. 5. 

Ῥαϊπιουιη νἱπαμ ΒΒ πππι, ῬΠοοπίοίαπι 1. 99 ", ο. 
Ῥδ]πλϊαθ, ρΡαἰπιάσαπι οἸ 465. ἴῃ ΘΠ ΠΥ 115 οοιποἀππέν ΧΙ, 61 Ρ. 

αταθοὶβ δεϊαπι φοίνικες ΔρΡρΘ Ια πέιτ. δ'οιιε ραϊπιδα ἄσθογοβ ἱρά. ἔ, 
θ52 ἃ. ρμαϊμιυϊας βραάοπος οὐ Νίοοίαας ΧΙΥ, 602 ἃ. 

Ῥαρ 1. πιογοέγιχ Αὐέϊοα ΧἼΠ]. 591 ἃ, 
Ῥδρἢ υ5 Θ᾽ ΘΌΠι5. ἴῃς ΘΟ ν 15. οἶα γδγβίθιιβ δ᾽ οααΐ οοηδβιιο- 

νεγαί [. 4 ἀ. 
Ῥᾷμπ. ἄουβ Ατολάϊαο ργαθβοβ ΧΥ͂, 694 ἀ. ἱῃ Ῥὰπα βοοϊΐοι ᾿ν 14. πὶ 

δυπάδιν ροθιια (δέου! οὶ Χ, 46 ἃ. 
Ῥαηδοίϊαβίας Υ. 186 ἃ. 
Ῥαπδοίϊιβ δέοϊοιιθ. ποι Ροβί ἀοηΐι5. τὸ ροσροσαι ΧΗ, 549 ἀ. 6. 

ΧΙΝ. 007 ἢ βουιθίξαν., οομιο5 δορί μἶθ ἔσογαξ ἱπὶ Ἰορθέϊοπο δὲ 
Ῥεοϊειιδοιιη ΡΠ ΒΟ 6. 

Ῥαπαγοῖβ στρ Χ. 452 ο. 
Ῥαπαγοίιβ. Ασοθβϑί!αἱ Ρ ἈΠ Οβορῃὶ ἀἰβοῖραλιβ. ἐσπαὶ αὐἀπιοήμππι οοτ- 

Ροῦθ. πηράϊσιπι παηηυαπὶ Θοηϑα ας ΧὙΠ, δδῷ ς. ἃ Ῥιέοϊθμιαθο 
πὐποτροἔθ ἀπητὰ ΧΗ. []οπία ἀοοὶρ νας 1014, 

Ῥδμαίποπαθα., ἀϊο5 ἔοβεὶ Αἐμοηῖς ἰὐ. 107 ἢ. ΧΙ, 5601] «. φαῖθιϑ 
ἔογαπι ἐαοοῖ {{{.9 8. Ἰν. ρἈ  ΟΞΟΡΪ απο ἰῃ αν πὲ παβὶ 5 ἀϊβριξαμπέ 
1. 9 4. Ραμπαιιοπαῖοα ἀηρηοτα Υ. 199 ἀ. Ῥαπαιποπαίοιιπι τι-- 
σασπύαπι Α(Πδηΐ5 οοπποίξιν ΧΥ͂, Θ8 8 [. 

Ῥαπαιβοπαΐοιπι. ΡΟΟΪ σοηὰς ΧΙ, 4904 {4 495 Ρ.. 
Ῥαπολϊαβ. ΠΠάγκαλος . ΘΑΠΕΠΘ πᾶς οαϊαπάαμν ποιιοη ΠΥ. 170 4. 
Ῥαποαγρία ρ]ασοηΐαο σοπτ5 ἀρια ΑἸοχαηάγιποβ ΧΊΥ. 048 Ρ". 
Ῥαπάστγιβ ἀρ Ηοιιογαην τ ρογίατιβ βαποίαξιτ ἰπ ᾿ἴηρια Υ]. 930 ἀ. 
Ῥαπάοτα, Ρτὸ ραΐσία 586 ἀονονῖέ ΙΧ. 370 "". 
Ῥαπάμπταβ. εὐ ραπάστα ἱπδέτιχποπέαην πιιδίοαθι Εγ,. 176 ν,. 188 ἢ, 

184 ἃ. 
Ῥαπραουθ. ΠΙΟῺΒ ἱπγαοῖδο, [πὶ ἀφτια ᾿ΐθηιο σταν δ. δοβίαίο ᾿οΥ]8 

ΗΠ. 42 Μ᾽. εχ οὸ πιοηΐε ἐγαηδρ απέλίαθ σόβᾶο Θοη Ὁ] 1ὰ 6 οΘΟἸ ΠΌΤ 
ῬμΠρρὶΒ ΧΥ, 6082 υ. 

Ῥαπίομίιϑ ΟἸἰὰ5.. ἰὨρομ05 ΡθοτοΣ. οαδίσαίος. γοηάιε ΨΥ]. 20θ 6. 
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Ῥαπίοηϊια ογαίον Χ, 424 6. 
Ῥαπί5. Ῥαπαπι γατία ροιθτὰ δὲ ποιιΐηα {Π1, οαρ. 74. - 82, μᾷπεβ ὃχ- 

Ροβίεὶ ἴπ ἐθπιρῖο δδαίαγεΐ Αἰϊοχαπάνίαθ ΠΠ. 110 Ρν. πιοάϊοοτυμ 
Ῥἰδοϊέα ἀδ γασιϊβ ρΡαπαπι ροποτίθι5 {{{{ οαρ. 83. ρᾶῃ18 ΟΧ τηοτὶφ 
(συκαμίνοις) οοπἔεοξιβ. ἱπ  γτῖα. οαΐπ5. 6Χ τπιβῖὶ ἀοἤμπιοε ποιηΐ- 
Ὠλὰ5 ΟΡ 1} ΠΙ, 11 ὅ 6. δ. μάπεπι το! θὰ ἀ 6] οαέϊογ ει, φαΐ ἃ] ὰ 8 
Οαρραάοοίϊι5 νοσδέιν, ὥϑγσὶ ΙΔομπιδη ποπιϊπαπε ΕΠ{. 112 ν. ς. 

Ῥδηορειῖβ, ραΐεν Ερεὶ Χ. 46 ε«. 
Ῥδμουμ 15. τοσίο δ οΠα6. ἐοέα Ποτέϊι5 ποπιϊπαθαΐίιγ ΧῊ. ὅ42 ἃ. 
Ῥδηοβηηπιηι. 05 οοτοπᾶτία5 ΧΥ͂, 684 ο. 
Ῥαπέα!θοπ μἴαπις [. 320 ἃ. ". οἰΐαπι πιουΐθηβ ἢΠ1Π5 ἱπηροβιυϊέ βυΐα 

ΧΙΓΥ. 616 ἃ. ". 
Ῥαπέϊοα Ογργία δρυΐ ΟἸγπιρίδάοι. ΑἸεχαπήγι πιδέγθιι τη] οτ ἔοτ- 

πηοϑἰβϑί πᾶ. 56 ρογάϊεϊβ πιουῖθι5. 4παι ἴῃ πχαςτπιοηΐαπι μεειξ 
Μοπίπ5. γε ϊοηΐβ ΠΠῸ5. ΧἼΠῚ. 609 Ρ". ο. : 

Ῥόρᾶνογ. ΠῸΒ σΟΓΟΠΆΓΙΙΒ; Οὐΐτ5 [0118 ἀδοοσροπάᾶς βιιπέ, πὸ σαριε 
ἃ ΘΠ οἰ θι5. ἐγοδαίιν ΧΥ͂, 683 ἔ, 684 ἃ. ραρανεγὶβ ρυᾶπα ρῬγὸ 
οοπάϊπιομέο οἰΐπι ἴ. 7 6. 

Ῥαραγογα, δῖα ἸΠΘΟΟΠ65 ΡῸΓΡΌΓΤΆΤΙ πὶ δὲ θασοϊποτιπι {{ΠΠ. 57 6. 5.8". 
Ῥδρ]ασοπῖα. ἴῃ δὰ ρίβ665 Ὑἱγὶ 58} ἕεστὰ τοροσϊ πέσ ὙΠΠ, 391 ὦ. 

Ῥαρμασοπίοπιμι ορρίαμι τὰ Γάγγρα ΠῚ. 82 ος. 
ῬΑρ ]αρΌπ65 6χ οογηοὶβ ΒΙθαπξ ροου] 5 ΧΙ. 470 ο. Ῥαρμίαρο- 

πὰπὶ τοχ ΤᾺγ5 ἃ}} Αγέάχογχο οἀρίιβ ἐν.. 144 Γ. 
Ῥάρῆοβ, Ὀγρτὶ ορρίάπα. ΧΥ͂. 676 «4. 10ὲ οοθας. αἸασιχα πιοέὰ 

γοπέσ!απι ΓΔοἰοθαηέ τορὶ οοθμαηί Υ]. 257 ἀ, Ῥαρίεϊθι. αφοίο- 
Β06η5 ΟἸοδτομὶ γι. 95 ἃ. 

Ῥάρριβ οατάυϊ. στίρηιβ Χ. 40 ἃ. ". 
Ῥάργτιιβ οοτοπάασία ΧΥ, 670 ἃ. 
ῬὰΥ μᾶγί. ἄς ἐεπιροταίίοηο νἱπὶ Χ. ον. 37. 
Ῥαγαμία,, ροίύϊο Ἔχ παῖ]ο οὐ οοηγζα ραταία Ἀ. 447 ἀ. 
Ῥαγαϊγβέιιβ, αββοηξαίοτι5 ἤοέσπν πόπῖοπ ἀρι ΟἸδαγολιτι Υἰ. 257 ἃ. 
Ῥάγα 5 οὐ ΧΑπαρρα5, Ῥοτίο!ς ἤΠ| ΧΙ. 508 ἢ. 
Ῥαγαβδηραθ, δϑέαπάδο, δηραγὶ, Βοθθη!8.), Ῥογβίσα ποπιῖΐη Ε{]. 

122 ἃ 
Ῥαγχαβιεῖ ποπῖθπ οἱΐπι Ποποβέιπι οὐ βαοσιπι Υ]. οἂρ. 20. ραταβιῖ 

οΟΠροπἦο οἰΐην βᾶοτο ἔγιπποπέο ρυδοροβιίὶ σα. 327. ουγὶα Ῥάγας 
βἰέοτιιην 1014. ΥἹ. 93. 5 6. ραγαβίίοσιιπι οΟἰ οσἴτμι 1. 171 ἡ. ὁ. 

Ραγαβίξιβ ἃ} Εριομάτπλο ἴῃ βοοπαιη ργοδαοέιβ Υἴ. οἂρ. 28, ἃ 9 ὲ- 
ῬΠΠο οαρ. 29. ρατγαβίει ἴῃ ΕΠΙΡΟΙ 415 ἔλθ] οὰρ. 30. οομπ, οὰρ. 
36. 1. 8. ὁ. 4. ρατγαβίεϊ ρα 1105. οοπιῖσοβ οὔρ. 4.9. 5864. Ραγὰς- 
5Βἰζοσιι ΘΙ τί τοσοπδβ Υ]. οἂρ. 3.8 566. Ἰἢ ν ἀνα Πὰς 
οἂρ. 38. ΟοΥνγάϊις οαρ. 39. οὐ οἂρ. 47. ῬΆΠοΧοπαΒ. σορπονηληθ 

Ῥιοσποοορῖβ οαρ. 40. 48. «1ὰ πνπϊοὶ οαρ. 41. ΟΒαογορθοη σα. 
42 54. Ατομορῆοι οαρ. 4.4. ϑέγαξιθβ ἂρ. 45, ΟΥνΗ ἴθη οἕ αἰα ἐἰν1{. 

Ῥαγαβίζαβ. οδαν θεῖ το σ᾽} 15 ΤΊ 134 6. ματοεῖέαϑ ἃ δι 

πεέγϊειιβ, οἕ ἰχοοίαμι ἐπ εὐ ἀἰοέθν Υ1. 249. ἢ. ὁ. Ραγδϑιεῖ ἐπ 
ΑὙΒΕΝ λει 5. ΕΠ|. 1... 
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βοοηᾶπι το ποθ πέσ γοβίθ πῖστα γοὶ ΡῸ} α ἱπάιεὶ ΥἹ, 237. »». 
Ῥαταβίεὶ ἀθθεπέ ἀγέθιη ΘΠ ]ὁτ σἰἀάϊοα!α ἀϊοοπάϊ ΧΙΥ͂. 614 ς. 

Ῥατοιάίκέας ἀγὲ5 {1}, 3832. 8. 
Ῥατγίθπι. ορρίάσι ἨρΠ]οδροπέὶ ΧΙΥ, Θά44 Ρ. Ἰαπάσπέαν ἰδὲ τὶ, 

ΘΑ ΠοΓοτσι πὶ βρθοῖοβ {Π|. ΘΏ ἀ. δὲ φοϊας ρίβοοβ. {{Π.1160 ο. ἀ 

Ῥαγίαμθῖβ. ᾿πϑέγαμηοῃξιμι Ἰητβίοαμι Εν 189 ο. 

Ῥαγῖ Ἂς. Τογῖαο ἰοιπαπαο ΥΠῚ, 3561 ἢ, 
Ῥατῖβ. ὑπτ58 ἀρυὰ ΗἩομμοτππὶ τπιεϊξαν ππριοηεἰβ {, 1 8. 6. Ῥαγίϊ5 ἰὰ- 

ἀϊοίαπι οταῦ υἱγέι 5 οὰπλ νοϊιρίαίο οοπίοηίίο ΧΗΠ, 510 ο. 
Ῥατπιοπἰάθβ δὲ οογαΐεβ βευροτᾶμ ἃ ΡΙαίομο βέασαπηΐαν οοδονὶ ΧΙ, 
δ0 ἔ, οοπῇ. 1014. 4. 

Ῥαγηιοπῖο ΕΡ σδοιπι οοοϊδοπάμππι οὐταὶ ΧΙ. 508 6. ΑΙεχαπάᾶτγο 
ΡΟΥ Πϊξοταβ τϑοθηβιμα ἔθοϊξ οαρέοτιιμ [λαΤ1} ιηροἀἐπποπέοσαπι Χ ΠῚ, 
ΟΟἿ ἢ. 6008 ἃ. 

Ῥατιθηΐβοιιβ δίοία ρομεΐ 5 ροϑέ ἀσβοθηβιιην ἰπ ΤΤΟΡ ΠΟΙ ἀηέσγιμα 
τίἄεγο ΠΡ Ὶπιδ πο ροίαϊε ΧΊΥ, 614 8. ". 

Ῥαγηῖθηο 9 ροτβομὰ ἴῃ ΡΒ ΘΟ ἢΪ5 οομϊοί δίοοομο ΕΚ, 17 ἀ. 
ῬΑγποΒ τπθη8 Υ΄. 210 ἃ. 
Ῥατγοάίδσαθν ἰηγοηίοῦ ΗΙρΡρομαχ ΧΥ,, 698 ". ρατοάϊαθ σαγπιϊηθπι 

οἰἔπατα οαπομάοτιμαῃ. Χ ΙΝ, 638 Ρ". ᾿ 
Ῥαγοΐμοβ. ΘΟσ ΠΟΘΙ πηοτείτιοἱβ Αἰεέίοας Χ ΠῚ, ὅ88 ὁ. 

Ῥατορβὶβ ἀϊοίξας «αθοῦ, οἰθὰ8. ἀο!οαέιοῦ οὐ Ἰαπές οοπάϊέια ΓΧ, 

908 ἃ -ο. 
Ῥατογαμιὰ. τηογοίυ ο8 ΠΌΠΟΙ 46 οὐ ἴμοπὶθ ποι ηαθαίαν ΧΠΠ, 
90 ἔ. ' 

Ῥατοβ ἰηβαϊα [{{- 68 6. [Π|. 70". ἃν ΑἸοχιάθ. οὐπὶ Ῥατγίο ορρίἄο 
Ρουμιπίαία ΧΙΥ͂. 644 ". 

Ῥατίδθ ἢοὶ βδηραίπθας {Π{|76 ἢ. 
ῬΑΣτ ποδὶ ἃ Ογρβοῖο ἴῃ. ορρίάαπι σθοθηβ οοπάϊξαμ αὐδοῖε ΧΉΝ, 

6009 ἢ 
Ῥαυτμαβῖτβ μἱοίοῦ,, Ἐπ που 8 ΠΠΙὰ5. ἘΡ οβίαθ., οὐ ἄδ ἀγέο δια οὲ 46 

ἀεϊτοαΐία υἱΐα ἀγυοσδ τοῦ οἸΟΥΙΑΥὶ ΒΟ 5 ἴῃ ΒΗΘΤΊΠΩΝ Οροττιῆν 1- 
βουρεϊομῖθι5. ΧΕ οαρ. ΘΏ, ἴῃ οἰβάεπι ἱπβοτί ρεϊοπι 5 οὐ ἅθοο- 
δίαιτον 58 πομιΐπατο οοηϑιθβδοέ, πορῆθο ὁσβδοδίαιτος δι» 

δουρὶ ΧΙ, 48 ἀ. ΧΥ, 6087 ". ο. φιϊᾷ ἀϊκοσῖξ, οπὶ ὅδαταὶ ἱπ 
οογία πο, ἀθ μἰμσοπο Αἰδοῦς νυἱοέιϑ. οπϑεξ ἃ Ὁ σέογο τ ἐπιτ5 Β0 οσέο 
ΧΙ. 543 6. εἰπβάοαι Ἠογοι 65. Πάτα ἐθιά, ἔς ποθὴ οἱὰβ ἴπ- 
βου] ρόι Ροοαϊο οδοαίο Χἰ, 782 "Ὁ. 

Ῥαγεϊοιία. Ὑ σίορας Ἀἰΐας ΒΟΓΟΥ ῬΠΟΥΡΑΠΕΙΒ οὐ Ῥοτίετρὶ ΥἹ, 902 Γ, 
Ῥάγεβ οὶ το! βαϊέρείομάϑ ΧΊΝν, 6091 ᾧ; 
Ῥαγεμία. ἢδὲ εἰξα ον ρον Ταίληι5, ὦ, οὖ «. ἴῃ Ῥαγέίοα τορίοπο 

Πεδοί(ΩΣ [05 Ρ ἐ Πα ΠΡ ἢ τιΒ ΧΎς 689... ἃ. 

Ραογεθβοσαη το. νὸν ἐταϊδαςομΐπέ ἕω αἶϑῳ, ἰξχδμι Βαῦγ!ονο 
ΧΕ. 512. δὶ Ῥαχίδποταια ΤοΡῚ5. ΘΟΕ... ἴ ἢ βαφρο, οὔμι σον - 

ν 5 βᾶρνο ὡρίς γὸχ ἐν, σᾷρ.. 88. αγίδι δαπιδαοα, μεμπέα. ἴἢι- 
διυϊ λοι ἀπυδίοο, δ ν, θδ9 ἢ 
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ῬΑ ογρτβ.) ΤῸΧ ἐρᾷς Πἰκυγίοβαβ ᾽ ̓Ῥγπιοῖο Οἰᾶδο τορηπι γοπάϊ- 
ἀτε ᾿Υ. 1607 6. 

Ῥαβιρ μια. οορσηῃομιῖπα ΒΑΘΟΙΓ 5 πη θέ γι οἱ β ΧΠΙ. ὅ94 6. 
Ῥαβίβοοίοβ 5 Ἢ ΒΕ ποπιο ΧΙ, 478 ἃ. 
Ῥάββοῦ ρίβοῖβ., ἰάδηι τποθυ5., ατᾶθδε ἀνῆττα ὙΠ]. οαρ. 130, ΐ 

Ῥάββουος ἅγοβ Πθιαϊποοὶ ΓΧ. 391 ὁ. ἢ. (πὰς ΘΌΤΤΙΠ Το πογῖς ἐγἃ- 
ΒοΓο ἤπηραπέαν Ἰμ14. Ῥδηϑετα τα ἸΏΔΤ65 Ποδιηδ ἐοέα ἰαέοπέ ΙΧ. 391 Γ. 
992 ἃ. 

Ῥαββαηι νἱπὰπὶ Χ, 440 ὁ. 
Ῥαβείπαοα, σταφυλῖνος ΓΧ, οαρ. 12. Βροπέο παβοϊξν ἴπ Παϊπηδέϊα 

ΕΧ. 396 ἀ.᾿ 
Ῥδία ΠΡ νἱεα]5. θ0859 Ρογοὺς ΙΧ, 376 ἃ. ἢ. 
Ῥαΐατιῖβυ Ασσουρ τὸχ.. ΟΡ ΡΟΡΌΠ οὐΐππι Τοσηο οχοιαϊε, δὲ Απια- 

οἷ τὰχ τοπιμοίδπισ ΧΥ͂, 680 6. 
Ῥαιμγπιΐαβ., Αεργρεῖπδ, πο Π15 ἐεχέον Π. 48 ν. 
Ῥαέῖπα. ΡΏΤΟΡΒΙ5. πηθίοηυταῖοο ἄθ ΟΡΒΟμΪο 480}1}}086ὲ βοἱέθ μαγαίο 

ΙΧ. 367 Ρ"- 4. ρεέϊπα Εοτὰβ ἴρ585 τά] ηβ {. 60 ἃ. 

Ῥαίταδ, Αοβαῖδς ορρί ἄμα ΧΙ. 499 ". 
βεεδιδανι ἀἰββιραίοῦοβ 4πατὴ ΡοΘηδτ ποτ 6 ορογέοαέ ΠΥ. 1600 Ν. ο. 

Ῥαΐίγοοπιβ Ρἰποοῦπᾶθ ἸΠΌΠΟΤΕ ἐππο αν [. 18. ". πὶ Ῥαΐτγοοι! Τὶς 

απ ΡΥ ῖθ5. νἱοίοτοβ ἐγ ροάϊθε5 ἀοπαί. φαοταμπ τπῆπ5 ἀοῖαι [)6]-- 
ΡΒΐοο ἄθο οβὲ οοῃβθογδίιβ ἃ Π]οιηοάς Υ]. 239 ἃ, 

Ῥαίγοοϊβ. ἀπχ οορίατιπι Ῥεέοϊομηδοὶ δᾶ ΑΠΕΙσΟΠεπὶ ἸΏΩΡΉΟΒ Πΐ566 5 

τη Ομ τ οοθηξῖθι5 ἤοὶβ 4110 ΘΟΠΒ1Π10 τϊβοσ ὙΠ|, 3.34 ἃ. Ρ. 

Ῥαΐίτοοϊβ ἀὰχ οορίαταται Ῥεοϊοιηδ οὶ ῬΔΠΔ4 ΟΡ}, δοέαάοδιη χποτὶ 
ταοτρὶς ΧΙ. 621 ἃ. 6011. 620 ἢ. 

Ῥαυ απαπὶ οταβέσ απ ΧΊΥ. 647 ἀ. 
Ῥαᾶνο ανὶβ [Χ, οαρ. ὅθ 54. ΧΙΝ, οἀρ. 70. γάτα οἱτπι ἀν β οἱ τηᾶσηϊ 

ΡΓΘεϊ. ροβέθα δὐπιοάμπηι οοπιμηηῖα ἔχ. 397 ἃ. ΧΙΨ, δδλὲ 6, 

Ρᾶγο ποία πιοποίας διαμπιίοσιπη ΧΙΥ, 6 ὃ "». Πιποηὶ βδοῦὶ ρᾶγος 
Ὧ65 ϑδπιΐ ΡΥ πηπη οἀποαίὶ ἔαῖ556 σἱἀοπέαν ΧΙΊΥ, 6ὃ ὅ ἃ. ν. 

Ῥανοπῦπι ονὰ οπιπίαπι ορέϊπια ΠΠ, ὅ8. ". ρβᾶᾷνο 18. ὀαρέιις 
ἉΠΊΟΤΟ ψιγρίηϊθ, πιὸ 1Π18 πιοτίπια 1056 5 ει] οχϑρίγαγοε ΧἼΊΠ, 600 ο. 
ἀἄδ βανοηῖθη5. οταύϊο Απερμοπεῖβ ΓΝ. 997 6. 

Ῥαυροῦ «αὶ Ἰαγοιέοτ ΟΡ ποηδῦιτ [αἰ ΒΌΒρΘΟΥΙ5. οδὲ ΥΙ, 221 ἀ. 6, 

ΡΔΌΡΟΓΟΒ γΟΥΘΕΌΣ ΠΙΟΥ5.9 Ῥγονοσθίαπι Υ]. 240 ὁ. 
Ῥαπβαηἰαβ ΑΥΒΠΘη Θἢβῖ5.. ΔΠΙΔΊΟΥ Αραίποηΐβ μϑείας. Υ, 915 6. Γ᾿ 

οχογοϊ ἑν [ον εἰββί πιεῖν ἔργα αἰ. 4ῸῚ ὉΧ διπαίουθι5. οὐ Ρυογῖβ 
διηδίὶ5. οδϑϑὲ οο] δοία5 {θ14., 6. 

Ῥαιβαη 5 Πιδοολοιηοπῖαβ. ΟἹοοι τοῖι Πα. Τυχυγίοβια. ἱπποΪ ὁπ 
ΧΗ, ὅ390 Ν. οἰὴθ ορίσταιαα ογαίουὶ α115. ἀθά ϊολέο, ἱπβόγιρέαπι 
1014, οἰπϑάοηι Δίο  βηνις ΧΙΙ, δ ς. Πυβαηθον οἷν Πιχύμι Τὸν 
Ῥαυθαηϊαβ ἀρρο ]λξτι5 ΧΊΙ, 543 Β.. ἀρραταύῦπην σΟΉΥΥΙ Ῥοσρίοὶ 
οἴην ᾿ϑοοπῖοῦ οοηξοτέ λαβληῖς 15 Ὁ 1598 »Ο. 6 

Ῥαιβδῃἰα5 Ρ᾽οίοῦ ποργ0) "οὐ φος ἀϊοο ἈΠΕ 507 Ρ". [ 
Ῥαικαηΐαβ σοσποιεῖτο ἢ αἴοθυν, ΒΕ απῆο τ οααπε πο ΕΝ ΠῚ, Ὁ ἃ 1 ἢ. 

ε ἢ δῷ 
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ῬΔυΒΘ ΙΗ ἃ 8  ΠΝΟΒΒΆ 8. δηϊδῖον [αἱ 18. μὲ εἰτι8 οαιιδδἃ ΔΒ ΔΟθΙΗ ἐκ 
ταν Ποῦ απ οοοῖὶδα οδὲ ΧΠΠ, 589 ἃ. 

Ῥουσου5 ΕἾ, 246}. 

Ῥασξον βορ ἰδέα ἐδ, 408 ἃ. Ρ. 
Ῥεοείηοβ.. ΘΟ μο γ]ϊοταμι ρα 111. 80 ο. ἃ. 6. 88 ". 89 ". 90 ἢ. 

Ῥεοεῖβ. ἱπϑέσππιοιξαπι παιδίου ΕἾς 17 δ ἢ, 188 ". 6. ποη ἀϊβεντε 
᾿Ἐχὶβεδιατιξ ΠΟΙᾺ] ἃ παρα! ΧΙΥ͂, 63 6. Δ] αὐΐεπι ἀἰΐεντε 
φεοϊ οι δέ πιὰρσδάϊπ αἴὰπὶ ΧΙΥ͂, 636 ἃ. 6. υὐτυπιάιιο ἱπβέγι- 
πιοηξιπι αὔβαιο ρῥἰθοίσο Ρυϊδαέιν 68 ὅ Ρ". 

Ῥεοῦιβ οἀοτῖθιβ οὐσ ἱπυπσαίυν ΧΥ͂, 687 ἃ -ἢ 
Ῥευυηΐα δά αυϊά Οὐδεὶς: ΘΟ ευτοῦ ᾿ηέθυτορ ει ᾿Ἀπδοματεὶβ το- 

βροπάϊε, δὦ πυπιοταπάπιπι ᾿γ7. 159 6. ὕγὸ ρεβοιηία ἐπ ᾽οσεπὶβ 
ΤΕΡῸ Π οα ογαπέ ἀδίταρα! 1014, ροουπία δ ορ65 ορέαπάδο βυηξ, 
{{πῸ ἁΙμ 605. ΡΌΒΒΙθΤΒ ἔπναγο 1. 3. Ε. 

Ῥεάποιβ, βίας ορρι ἄυσπι Ῥγεαγοιο Ογχίοοπο ἃ ὕγτο ἀοπδέιιπι 
[.90 «, 

Ῥοᾶος μ]πυτοβ πδηι (ΠΔΕΓΙΟΣ φαὰθ Πα οις φημ } 1, δὰ οχβαπσιΐα 
δυὰς ΚΥΠῚΠ. 803 . 

Ῥείτοηῃο. ἔοῃβ ΟὐΥμπὶ 11, 53 1.. ΤΡ, 156 6. ΧΙ. 588 ο. δὰ 
Ῥείσομοῃ βέαθας νασοοὰ δοῆοα ΧΗ, 60 ε. 

Ῥομο. οΧ ῥγοβέμ!ο τοσὶμα) ὈΧΟΥ Ηϊογοη πὶ τορὶβ ϑτδειι- 
βόύσα ἈΠΠῚ 577 ἃ. 

Ῥεοροη ῬΗθοοθηβἶδ) ρΡδΐου δίοσιβέιι5. ταρίαθ ἃ Οἰσυπαοὶβ ΧῊΉ, ὅθ0 ε. 
Ῥεληιν5 {Π|.110 6. ὙΠ]. 808. ". πιοάϊσοτιπι ργαεοθρέμπι ἀθ ρμρ6- 

Ἰαθιγᾷς ΝΠ. 3566 δ ἢ 
Ῥεϊδερι. Ἐλὰπ δοίαές ΤΠ ββαθα, δία δηέο οροσία. σαρεϊδ πιο π- 

εἶθις οὦ Ἑομῖρα. ἀφαὶα παάαία εβὲ.. υξ Ἰαθέαβ Θαρριιβ δρρατογοξ 
ΣΙΝ, 6399 6. ἢ. 

Ῥεϊοοαπτιβ νὶ ΙΧ. 398 ς." 
Ῥεϊδοϊπιιβ ἃν ΓΧ, 398 «. 
Ῥεϊοϊαάες ἀρὰ Ἡοιιοσιη πῃ Νοβέοτὶ5 ροοι]ο ρυξαπέι 6556 Ῥ]εἰαος 

δϑέσιιπι ΧἼ, ον. 79 54. 
Ῥεϊεῖαβ.. σοΙαμθδο βροοὶοβ ΙΧ, 394 ο. 
Ῥεϊευβ. δριὰ Ἡομιογιιπι. δυΐδο ἰπ βορίο γ. 189 ἢ. Ἰυάϊέαγ ἱπ 

δι ρτιξαές ποιιΐηῖβ., ἀπιαϑὶ ἤρυϊυηι βισ αἰ οαγοί, ἃ πηλὸς ΧΙ. 
474 ἅ. 

Ῥο]αβ. [ἢ οἴ Ποποότοπὶ ᾿χἀϊ οο] ουτγαπέιγ ἱπ [0]. ορρῖάο ΧΙ. 468 ἀ. 
Ῥο]ϊοα. οὐχ ΧΙ. 498 ἃ. 
Ῥετοῖπια. οαἰχ, Βοεοοίοτιπι Ἰἀϊοπιαίς ΧΙ. 49 «. 
Ῥοσπαβ. οοααιβ βδου οι ΑΙοχαπάγο πιΐββιι ἃν ΟἸγπρίδὰς 

ΧΙΥν. 6089 ἢ. 
Ῥοϊα. ορρίάαπι Διίασοἀοπίαο πιοτἐ εἴθισται 511. 398 ἃ. ΠῚ. 352 ἃ. 
Βαϊποα Ρεϊίαο βρ! οπῖοοβ σοάοτο μοιιῖπος ἕαπια εγὰξς ΥΠῚ, 9548 6. 

ῬΕ]]ὰ οἷ ρ6 1115... σα! οἷβ βρθοῖος ΝΠ, οαρ. 91. 
Ῥε]]οπῖοα ρᾶθα]α ογαϑδίοῦ Ἀὶ 414 ο.β 

Ῥο!οέεν. Ὑ Ἰοππ} 15 οὐ Ἀφ! θυ. τπυϊοίτα ΧΙ. 495 ἢ. 
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ῬΈΙεχ, ΡῬε Πςε8. τορὶβ Ρεγβάστιαι ποποταπέ εἰ δίοταπε γϑοΐηδιι 
ΧΠΙ, δῦ ". αρυὰ Τ͵οίαποβ. δὲ δ] ἴο5. θαγθάγοβ Ρορυϊα» Ἰερσὶεῖ- 

᾿ς χ δ6᾽ ἸΧΟΥΤΕΒ (ΟἸ τα πέ ΘΠ σέβ, ἃρυά αἴ τάδοος γοτὸ Δοροττίπις ἔε- 
ταπε δ᾽. ν- ὁ. θατίαβ τὰ ΒΘ} οὐπη ΑἸοχαπάγο σσοῖ,. ΡοΙΠΐθες 
οἰσουπιέιχεε ΧΙ, 57 ΒΡ. 

Ῥεϊβιοίάα ρ]αοεπέα ΧΙ, 847 εἐ. 
ῬεϊοροΏ σι δ Ὀἶτο ἀγροσε ἔγθαιιθπβ; ὑπᾶς Αρία δοσπομιϊηαία 
ΧΙ θὍ0 Ρ". ο. ἰῃ Ῥεϊοροπποβο ἔγεαιεμῃέοϑ βυπέ ξαπαι, 4005. 
γοσαπὲ ΡΈΓΥΡΙΠΙ ΒΘρΊ τα, Ῥεϊόρεπί βεουξοτυπι ΧΊΥ, 625 ε. ἢ. 

Ῥεϊοτία, ἔοϑέϊ ἀϊθβ ἀρ ἘΠοββαϊοβ, δαξαν πα! θιι5 Ποπιδηοτιιηι 5ὲ- 
πεῖϊο5 ΧΙ. οἂρ. 4. ποπιεῃ ἃ Ῥεΐοτο, αι ῬεΙαβσὸ θοπῖϊπι π- 
οἴσει δἰξ! δε ΧΙΥ͂. 639 ἀ. ε. 

Ῥο]ονῖ4εβ θοποῖαθ Ε. 4 ο. 1Π. 992 ἢ 
Ρεϊοτιιβ Πιρριέοεν ΧΙΥ, 640 ἃ. 
Ῥεϊυπίαουπι ΝῊ οπέϊαπι 1{. οαρ. 90. 
Ῥεμιροῖβ 4υϊἃ τοβροηάονϊε δά «υδοβέϊοηθπι, φαΐ οἱ υἱάθγθίυσ ἀα 

Βοεοίϊϊ5 Χ, 418 ἃ. 
ΒΕ Ρμουάο5. ρῥἰβοίοι ΝΠ πο οοπιπιοπιοτὰϊ ΚὙΠῈ 309 ἢ 
Ῥεμεῖορε 1. 14 ". ποπῖθπ ΘᾺ] 6}}} ουυδάαμι ἴπ' Ἰα γιιποιίοταπι πιο 

1.16 ἢ. 17 «. Ῥεποῖορε εἰ Αἰ δοβεῖβ πυα]οτιιπι ρτοθ ββίπιας Χ ΠῚ, 
δῦ9 6. χπεοίοηγτηῖϊος Ῥεποορο ἀϊοϊέυ. ὑτὸ οαβέᾳ πιυ]ίοσς τοῖ 
ἅπας οαϑία να] υἱάσι ΧΙΥ͂, 61 ἃ. 

ῬΈΠΟΙορ5 ανὶβ ΓΧ, 358 ο. 
Ῥεποβέδο.. βουυΐ ἀρια ΠΟΘ βα]οα, Β 610 οαρέὶ ΥἹ. 9563 ε. 964 ἃ. 

ΦΘὅ ".ο. ἀπέραᾳ δεποβέξαο ἀϊοῖ 264 }», φαοτιιπι ἀθ παπιοτο ἔμο- 
ταῦ Ἀρβέμοοίοβ, ῬΆΠΡΡΙ τορῖβ Βοά8}15 ΥἹ, 909 ἢ 

Ῥεπεῖβ. νι ΤΠ εββα ας ΧἼΠΙ. ὅ89 Ρ, ΡῈ ἀϊδτιιρίος. ἔοσγᾶς 
πιθέτι πηοηΐο5 οχί τιν ἱπνοποταὲ ΧΙ. 639 6. ἴπ΄ οαπὶ ἱπῆυϊε ἘΠ 
ἰατοβίιβ 1Π. 41] ἃ. 

Ῥοηέξαρίοα, 5. Ροηΐορὶι5. οαἹχ ΧΙ, 495 ἢ. 496 ἃ. 
Ῥοπέεϊδυτα παστὸν ἈΈΠ, 591 Ρ. 
Ῥεπέείεγιβ ρουσϑοῃοία ἱπ ρῬοπῖρα Ριοϊομπιαοῖ Ῥ}αήεΙρηΣ Υ΄. 198 ἃ.. 
Ῥομέμοὶ ξαία ργυγτοῖα βαιςαξίομο οῆϊησππέυσ ΧΈΥ, 0891 ἃ. ἢ. 
Ῥερασοξίθνι νἰπι ἱ. 29 4. Ῥερατοξμϊογυαι ἀοπάγίαπι εἰ ρῃΐουμα 

ΧΗΪ. 600 Ρ". 
ῬΟρΟμ ΘΗ εἰ οι τὸ ΕἸ. οαρ. 78. ΡΘΡΟΠδ5 σικύους σπεριματίας 

γοοδξ ὑναξίηιβ. σιχύας Φροαδῖρραρ {{{ 68 ὁ. ε. 
Ῥεγοὰᾷ ρμίβοὶβ ΚΥ, 13 6. ὙΠ. οαρ. 110, ροτοα. ομβδημᾶ. Ρἢγοὐδ, 

᾿ηΐον 56 βίμηι ον 11. 319 Ρ. 

Ῥεγοοία ορρίάιπη Τοανδίοοῖ: ἀλέαν 1. 99. 
Ῥεγάϊθοαβ, τὸχ δΜίδοοδοπϊας ἃπές Ατοποίαυμι Υ, 9317 ἀἄ. ε. θε!ο 

Ῥεϊοροηποβίαοο πιϊέα πιοπεϊξαν ΑἸμοηἰθηβίθιβ 1. 27 6. 

Ῥεγάϊοοαβ ΒΗ ρρο ἔγαεγι τορίομεπι αἰ 4παπὶ τουτὶ 5αὶ ἐγιθεΐε ἴῃ ψὰα 
1116 χαλ!ε 5. αἰθῶβ. ροβὲέ Ροτγάξοοαθ τογίομν σόσπι ΡΟ 8. Θ8ὲ 
ΧΙ. δ06 ς. ἢ: 
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ἤρι ὯΤΙ ΑΙοχαμάτὶ προϊβαεῖο, Ἰιοέδο. εἐ δνννν φἑυδίσνως 
80. ᾿ 

Ρογάϊχ ανῖβ . 68. ἐΐευὺ 43. κπραθλατω. ̓ . 60. φυ] ΤΕ ἐρ 
φῖα οεἴαπι. σαρὶππέϊιτ "ΠῚ οἱβορο, ΕΝ οαρ. 42. 'γοχ ρογάϊουμι,. φιδ- 
ταιπὶ ὯΠΠ 86 ΘαΟΟΆθατο ἀϊοππέανν ΕἼΤΕ εἰεεν δίσασ οἂρΡ. 48. ΟἸφοιι- 

ὑγοίι5 πομιϊπαέις Ῥετάϊοϊβ Π5. ΓΧ, 989. ἃ. ροτάϊουπι βέγορίξις 
δα 110 ογοἰαπεϊαπι ἀείογγ ει ϑῃβιρεγιμι, δὶ δ γθατγίη Ρείρηίοα 
ΧΙ 9 ς.. ἰὐταθες Ἕ 

Ῥεγραμιαβ. ἀπαιιοηξὶ ἃ πουιΐπα, ΠῚ ἐπα μῇ ΥΥ μοᾶμου ̓δοίαΐο ΠΟΙ, 8ι- 
ΡΙμα5. ΧΎ. 689 ἃ. ". Ῥροχραιηὶ μϑθ έίῳ, βαπέ ἀναγραφαὶ ὅρα- 
μάτων. ὙΠ|. 386 ς;  ῳ βατοὶ τορίομῖς. τοχ. Ρ}]εέδοτιιβ. ΧΗ. 
7 Ν. Ῥογζαπιοηὶ τορσεβ ΒΙΡΙοΕΠοοαπι ἱπδέγιχοσθπης 1. 3. ἂν ν 

Ῥογίδη ον ἔοο Σ πιοηφέιν ἃ Ῥιξέαοο τὸ {ισοτοῦ οὐχ θέαίεμπι Χ', 
427 ε, ἴῃ οοηνίνίο. οὐ Ἰηξοτοταί ΑΠΔΘΒΑΥΒΙΒ 9 Ροΐαμέϊ, ΡΓαο- 
πιΐππ ρτοροϑαϊέ Χ, 437 ἔ. Οὐοτιπεμίοταμι ἰδ πο 5. βδθοὶβ ἸΠΡΙΗΡΑΒ 
Ἰλατὶ ΠλΟΓΡῚ ἱπιδοὶς Χ, 4.49... 

Ῥευίοῖεβ ἱπυοοδέας ἁἰτοσθμν οοπν ἐγ 5 ἱπίογυοηῖγο βοϊθνας ἵ, ; ἐπ 
Ῥογῖο1]ε5. Ῥουι θη ἈΠ 5... ἀμει5. 6. ΘΟΠ] Ἔσο ρατγαβίέοταπι ὙΓ, 984. ἔς 
ῬογΙΟ]65. ΟἸγπιρῖτα ΟΒγ δι αμν. Οοτιπεέαπι,. φἀαπιανς Χ, 430 Εἰ 

τοὶτοία πχοσο οἴπι. Αβραβία τηδοηδηι ϑαγέραν τοὶ ἐπι ϊανὶβ ἀΠαρῚ- 
ἄανιε ΧΗ. 33... ἃ. ον φαπάδιαιο. Αβραβίδμι ἀταθοίδιῃ ἐρέαπι 
οοηξασθαν ΧΠ, 59 ἀ. οὐ ἀχοότο ΠΕϊ οοἰνῖς 1014. Αβραβίαπι 
φαυοιἀϊθ θὲ5. ὁδου! ραν δ᾽. ὁ. ΕἸρΡΙΠΐοο5 Θομοαθίξιπι πιθγοο- 
ἄδην ἀρρορίξ, ᾳυοὰ Ὁμπηοποπὶ ἔγαίσομι εὐπάθιαο πιατίξαπι, ἃ} 
ΘΧΒΙΠΟ ἴῃ μαίσιαπι τοβεϑδεῖ ἈἼΠῚ, 89 ς. ἢ. 

Ῥουίοϊθηι ἰπ δηγμπιὶ ᾿πβυ]αηὶ βϑοιέαθ πηογθίσοοβ ἐθρ! ππι Υ6- 
ποσὶ ἴθ: ἀδάϊοατιπέ ΧΗ. ὅ72 ἔ.- ἰκρίων ΠΕ Ῥάγαὶὰβ οὲ Χαι- 

τιΐρρυς. ν. 990 4, ΧΙ. ὅ0 ἢ. δ06 ἃ. , ' 
Ῥουίοτοῖθ9.0 Ττίορας Π]1π|5.) ἀϊτα ἱπιρέερδεας ἔγαισὶ ῬΒουραπεὶ ΥἹ. 

262 ς. ἢ. 
Ῥοτγίπιοάθβ. Ἐλιτυβέποὶ ΠΠϊὰπ. ἢ Ηθγοιο ἱπέοτξοοίιιβ. ᾿Υ͂, 148 ἃ. 
Ῥεχϊοθοὶ ἀρ Οτείεηβοϑ βαμέ βαμάϊει ΥἹ. 203 . 204 ἃ. 
Ῥεγίραίοβ. ΤΠ ΘΟρ ταδί βομοία 1. 21 ἃ. 
Ῥογηα, Ρεΐαβο [Χ. οἂρ. θ. ῥβογηδθ 4αῖθι5 ἴῃ το ρ ΟΠ θῈ15 58] Δ ἢ ἔπ 

ορίϊπιας ΧΙΥ͂. θ57 «6. ἢ, 
Ῥεγομ. ππριιοηῃίατίαβ ΑἸμοηΐϊΒ ΧῊ, 58 ε. ἢ. ΧΥ. 689. 690.ἀ- 
Ῥοτῃδοθὶ Ὡωρυά Αδβολγ απ) 6 οὐτπῖθιιβ θίδαπε ΧΙ, 470 ο. δά 

τθ08: ρογάοπάοβ. τ τξεϊξαν ἃ ΡΠ ΡΡο τόσο Αραΐποοῖοβ Υ1. 200 ἃ. 

Ῥοῦβας ἀΐθπι ἠδία! πὶ ξοβέπην ἀσιιπὲ ΕΥ̓. 149. ἢ. οἶθὶβ μαιοὶβ ἀξαπ- 
(τσ. αὖ πιι]εῖβ ΒΟΠΠονῖῖς. ΕἾ, 144. ἃ. ἀργοῦ ἀφ! οταπέ.. 564 μἷα-, 

αρίδα ἀεὶπ βορτῖ ἀδηθο Βὰ} δχάμπιθη στενός ἰγ, 144 ἃ. "ΟΣ 

109 ς, Ῥουβαχυμ δἰ Πρ 5 οἰν ἐαεῖθτι5.. βιός, οογίσμν ἐαὶ θμξιπ,. 
516 οἵ ὀογία βισησηα ἴῃ οθομδπι ΓΘΟ β παρρι φηία,. δὶ ᾳυδηάο ἰμ. 

δ Τορίοπθην γομϊέ, μηροβίέα οδὲ ἔν, 14 ἃ. Ῥόυβαο ροουΐϊο- 
ΤΠ] ἀλΑτα, ἐκροίαϑω Ρογάπαμι βειάϊοοδὶ ΧΙ, Δ «. Ῥεγβαο οὐ Μίφέϊ, 
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πὲ γοϊαρέλεσπι δὲ Ἰυχυτίδο τπαχίπιθ βεπά!οβὶ. βίο δὲ θαυ ατοτιπι 
Ομ πίμπη ἔογε δὶ πιὶ δη ΘΈ16 Θχοο βίββδιο ΧΙ, 512 ἃ. ". 

Ῥετβασιην Π|χτγία δὲ πιο {165 Χ , οαρ. 8. ἃ δ οἤϊ5 πιο! τεΐεια 
Δοοορουιπέ Ῥόγθδο ἐρτᾷ, οαρ. 9. Ῥεγβατατα οἕ Μθάογαπι πιο! εἰ 65 
φᾶν. 10. Ῥετβᾷς δἴο!β οὖν τοσηπμι δὐθιηοτίπε ΧΠ. ὅ49 ἃ. Ρετ- 
586 ἃ Ὑγδθοὶβ ΡΘτΟΓατ ἀϊάϊσετα ἀπιόσο ΧἼΠΠ. 6083 ἃ. Ῥοτβαθ 
π ταθοίδιη ἰηνίξαςὶ βαπῦ ἃ 1 ἤθββα 5.9 ΡῥτΟΡίΟΥ ἰρβόταπι ἔχὰ- 
τίαη ΧΙΝ, 6603 ἃ. Ῥογβασασμα οορίαθ ἃὰ τιοπέοπι Αἴπο ρῥγοβῖσα- 
6 ΙΧ, 394 ἐ: ᾿ « 

Ῥεγβασιπι τὸχ Πα γθοπίστη βοῖτππ υἱπαπι ΠΙΡθοΡθας ἢ. 28 ἀ. 
ἀπὸ ἐϊο. δίϊεηταθ ἔεβέο, οἱ Π|οϊέμπι ογὰΐ ἱῃουτίατὶ Χ. 434 ε 
ἨΌΠ  θ πὰ Δ] ἰατη δφυαπι θ1θοθδὲ πΐδὶ ἐκ Ομοαβρο ἤανίο Εἰ. 43 ἃ. ". 
ΟἸἵπι ἐβπιθη οἱ οἔϊαπι οχ ΝΊο ταϊεεθαίαν ἀπ ἢ, 67 ν. Ῥεγβα- 
τι τὸχ Εἰϊηεΐπνεπι Οτοέθῃβοπι οομνινίο οοσπδίοτιιπι Δ4ΒΙΡθυϊΕ 
|. 48 «. 
λορ 5. Ῥϑυβαγεθν ΡῸΣ Ῥγδθοοηθτι Ῥγδοιηΐα ΡΟ] ΠΟ Ραπσιν ἢ15. 4αϊ 

πονῶ φυππάδμη τοἰ ρέβέοιῃ 605 ἀοοιίπβεπς ΓΚ. 144 ε. ἔ. ΧΗ. 
814 ε. 99 4. 39». ὅ40 ἀ. οεοὐῆαᾷ Ὑδοὶβ Ρεογβοταπι ΕΥ̓. 
οᾶρ. 20. πΒαμπιέιϑ ἴῃ απ ἱπιρο πὶ Βοῖ{ οαρ. 97. Ἰυχυτίᾶο ΤΟΡῚΒ 
τ ηϊτιβ Βομιϊητίτα ἨΠσΊοττ5. τη ϑίσας ἔΥ.. 144". 14 ἃ. ἀς 
Ιυχυτία οὐ πο ἰϊεῖθ τοῖς Ῥογβατιμα ΜΈΣ, ον. 8.- [0. Ῥετνεαάγυπι 
ΤΟΡῈ5. ϑυπῖ8. Πιοριαθαμτ, ἘΟθαία δ ἀοϑέαξεηι 9 ῬΘΥΒΘΡΟΙ  δυΐα- 
ΧΠΠΠΏ}. ΒΑΡγ Ιοπθ σεν ἐγαηβίρευαθέ ΧΊΪ, 519. ἔ. τορσίδο πιθῆβδθ 
ἘΪ81 ροτορτίμϊ γ8] οἵδ! ΡΕῚ Ρούα5. ΔΡΡΟΠΟ Δ ΕΤ' ΧΙν 092 0. 
Ῥδγβάσαμῃ τορῖπη αἰτεῖ Ὑ1. 959 ". Ῥευβατγάτη τόσϑηὶ ὁννηΐθπι Π0- 
γαϊπηπῆ θ6α ββίπνῖην ᾿α ἀϊ σαν ἐς ΡΟ γατοῖτιβ ϑυταοαβιαβ. ΧΕ, 4 0 ὅν 

Ῥογβᾶθα γῦρο. ἀοσυρέϊ ρτορτία Κ΄, 198 ἃ. 
Ῥογβαθιβ (ἐεο5., ΖΘ πο ὴΐθ οοπεαθοσ παῖ ἈΠΠ, 6097 6. πιοτείγι οδπν. 

ἴῃ οοηνίνίο οπγέαπι ἀοπυθν ἄποεξα γεχϑίυτ υἱᾷ, Απεσοπὶ τορὶβ 
αν ]ατὶς ΥἹ. 951 ς. Ζεποπὶβ οἱττη ἔαπεαθαβ. ἃν Απέϊσοπο ΟὉ- 
ῃδΐδ, ΘΕ Π5 ΡΤΔοοορίον ξαοταῖ, Αοτορογίπεϊο ΡΥαοξθσσιβ. τος εἴ 

δρύες ρον ΕΚ. 169. ο. 4, Ῥεγβδοὶ “βέαίπα δῦσοα σάηὶ ΤΏ5Ο 1 
᾿ΡῬέοηςο [Υ΄. 162 Ρ". ο. 

ῬΦΥΒΟΡΟΙΣ ἀὐπύιπιποτα ἐξαδασαπε τοῦοθ Ῥουφάταηι ΧΙ, 513 Γ᾿ τὰ- 
ὀεμάεπᾶλο Ὑοσίδθ. Ῥουβθροῖθος ἀυσίοῦ Αἰοχαπάτο βιόγας ὙΠαϊδ 
τιοτοίτιχ ΧΙ. ὅ70 6. 

Ῥόγβοιβ. ἔδάπαᾶδο ΆΠ1ι5 ἔχ, 390 6. ἂν Λόβ ὁ οὐπὶ ἀὐτὸ ὁοηξετ- 
τὰν ΕΧ, 4092 Ν. 

Ῥόγεθιβ) τὸχ ίδοεἀοηῃίαο. 15. σαΐῃ5 τορηῖπη ἃ ΒΕ ΟΙΔΔΠῖ5. ὁν ἜΥΒΊΣ 
εϑῦ. ὙΙΡ Βοῦτ 8. ὉΌ|ΠῸ τηοίο μεῖνε ΡΠ ΡΡῸ ϑἰπι ῖς Χ, 45 ἃ. 

Ῥονβίοα ἃνὶδ. ΘΉΡΠῸΒ σΑΠ Πασοου ΤΧῚ 374 ἃ. οοπῦ, ΧΙΝ. 085 ἃ. 
Ῥεσβίοα πιὰϊὰ. Ἡεροϊξὰ μῆλα {11.892 Σ: δὲ Πέρσεια ΧΙ. 649 

ἃ. ἄ. ἃ ποπηῖ Ῥσθπα Ῥογβίοα που παία 1{Π. 52 ἢ, οαήθηι οὐ 

Ῥογβίοα πο οοπία πάϊε Αεοπαοις 1; Ῥοτθισιθι νοὶ Μἴδάϊουπι 
ππόϊαπι ΓΤ Ποορταβεῖ ΑἸπομαθο Ὑἱἀοθαΐαν οπϑο οἰέγίατα ἢ, 89 ἀ, 
84 ἃ. 
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Ῥεγβῖοα πὺχ 1], 53 6, ὅ4 ". εχ δὰ οἱδιπι Ἔχρτί πίτυν 1. 67 ἃ, 
Ῥουβίοα βαιαέιο [. 10 «. ΧΙ, 029 ἀ. 
Ῥεγρίοα. βίοϊα ᾿πάπαέια ῥτᾶθοο Οτοίοπθ. βεορέϊπιο ἀπθαας ἀϊδ., οὔτι 

νΥσέαμθ ἃγὰβ οἰγοιιπιῖς Χ  ΐ, 29. ς, 
Ῥεγβίοδθ μβ!οίαριίοβ Υ, 197 Ρ. , 
Ῥευβίοιην πλθγο, [ἢ 60 ἰηβιίας οὐἱιδάδπι ἰηθοΐας μ᾽ ατίπιᾶβ Ρἰδοαπέυτ 

χα σαν α5. ἢ{|. 98 ς, 
Ῥεγδὶβ τοῖο ρῥυίπια δα! πὶ ἀνοῖν τα] ΧΊΥ. Θὅδ ἃ. οταθ οἷϊι5 

θα πάαπέ πιαγμαν 5. ΠῚ. 983. ο. 4. χιοῃέεβ ἔογαμῃξ Ἐπεγοἐπέμιπι, 
Ἰομεϊδουμη δὲ Ῥουβίοδβ ππιοοβ {Π. 67 ἃ. 

Ῥευβοπὰ οομιΐοα ἔμμι οἕ οοψαΐ ΧΙΥ͂, 659 ». ραταβίει ΥἹ. 937 Β. 
Ῥεννῖρι ππι δ υγδοιεὶβ 'π ΝΥπιρμάταπι Βοπογοιὰ οοἰ ουταγὶ 50] ἔδαπι 

ΥἹ, 350 ἃ. ἴῃ μουν ρῖ 5 σοείαθο ᾿πάοθαμε ΧΥ͂, 668 ο. 
Ῥεβ ΡΌΡαΪ ας. ΟἸγοθὶ ρῥτοϊοοίιβ. 1. 17 ἢ. 2ὅ 6. μοάοβ δὲ πιδητ5, 

φιδέξιον σημεῖα. 6Χχ Αὐἰ βύοεο!β ργδθοορίο ὙΠ. 363 ἢ, 
Ῥείδοιποι., μοοαίμ ραξαϊ ΧΙ, 496 ἃ. ΠΙ. 12 {, 
Ῥεέαβο. γι. Ῥουηδ. 
Ῥοξοϊίπὶ οὔβοβδὶ ἃν ΗΔηπΙΡα]. δα οχίγομιδμι ἔαπιοπι ἴῃ Πᾶς Ἐομπια- 
ΠΟΤ ΡΟ Πιλπβοσο ΧΙ, 2 8 ". ο. 

Ῥειοβίσιβ. ποπιθπ ΡὨΙΠΟΒορὶ δὲ βίσοϊορὶ Δοσγρέϊαοί ΠῚ, 114 ο. 
Ῥείτα, [ηήΐϊδο ορρίάππι {Π]. 124 ες. 
Ῥοίία, Ναηὶ τορὶβ τοσίοπὶβ δ ββ ἰδ πὰ. Ἐπχοπο ῬΗοσαρομπδὶ 
ΒΜ} 10.. αὶ δαπάοπι Ατὐἰβέοχοπομπι πομιῖηας ΧἼΊ, 76 ἃ. ". 

Ῥοιιοοβέοβ.. ᾿ϑθιιοέγιϊ ΡοΙοτοθίβο [αν Παντὶ, ΧΙΥ͂, 614 ζ. 
ῬΠδοαΒ.. οἰαδαιο ΠΠα Ἰλογοῖα ὙΠ]. 361 ο. 
Ῥμασο, Ποπιθ Βοιοσὶβ {Π|γεβὶβ., 4πᾶ6. ΔΒ 8115 (]]ΠἸδέο ποιιϊπαξυν 

ΙΝ. 168 ο. ἃ. Ἶ 
Ῥμαθδοοβ ἠαν:ρδέϊοἷβ ρου τε ̓ ἰΦομιψαο Ἰαυχυτίοβὶ 1,9 ἃ, 10 ε: ἃ, 

ν. 192 ἃ, ΨΙἼΠ. 336 ν. ΧΙΙ. 531 ἃ. 
Ῥμαθαχ, σάποο φαϊάαι ΠΠ, 106 ν. 
ῬΙαράϊπιι5. Οἐοβίρρὶ αν Παντὶ Εν 109 Ὁ, 
Ῥμαράοη Νοοτγαέίοιιβ. Ιοοέο Ῥ]αίομῖα Πἰρτὸ σπεερὶ ψυχῆς. αἀϊκίδδβε 

βοτάνι. πυπάαδην 86. ψῈ] Ἰοοιέιιτι ἐὰ 6556 ψ6} Ἰοφαοπίοπι ἥοοτα- 
ἔδυ ἀιιἀίδβο 486 605 ΡΙαΐο ἀϊοοηίοβ Ππιχίβδος ΧΙ, 0 6. Ῥ)ιᾶε- 
ἄρπὶ ᾿ϊέομν ᾿πέοηξαξασιιβ ογαΐ Ῥ]αΐο. {πὰ ἰπ βου ἐπέθμι 1116 ἄθπιο 
ἀεέγιάοτοίιν ΧΙ, 507 «6. 

Ῥμδαθάοῃ οαπίου . σὰποο 11]. 344 ξ, 
Ῥιοοάτα. ΜηΙποὶς πὰ ΧἼΠΠ, 5600 ο. 4. 601 Ε. ΤΠοβοὶ υχος ΧΗ͂Ι, 
07 ". πηρτοθα πὐυ]οσ ὅ 9 6. 

Ῥπαράνις πῃ Ρ]αίομῖϑ. οοανίνίο Κ΄. 192 ἃ. 
Ῥμδοποβέϊιβ. ραοήοέγι θα, μας Ἰαάϊ πιαρσίβέον 1, 1 ὃ ἃ. 
Ῥπαρηϊηάα Ππιδι8 1. 14 ἴ. 1 ἃ. 
Ῥ]ιΔοΒΕ ἔαοοίς δὲ τἰάϊουϊο ἀϊοεῖβ. Ἄχοο!απε Υ]. 961. 6. 
ῬΙαροβία οὐ Ῥ]Παροδίροβία., ἴοβεὶ ἀϊο5. ΝΕ]. 27 ὅ ἃ. ". 
Ῥ]ιαστιιβ μἰβοῖβ ὙΠ]. σαν. 133. φάγρος ἀριὰ Οτοξομδε8 οοΐομι ἴὰ- 

ΡΙάοπι βἰρπιῆοας Υ11. 327 ὁ. 
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Ῥαΐαδθοιβ, ἀορθουϊαΐον οπιρ}: ΠοΙρμἰοὶ Υ]. 232 6. 
Ῥμ]͵αίαοθα ρἰβοὶβ. θα. πα Ὑ{1Π|. 933 ἢ, 
ῬΒΟΙΑπμα5, σέπετο ῬΒΘοηΐχ. οὐπὶ ῬΗοεπίουμη οο]οπία ἐσπυϊέ 

Αοδαΐαπι, Ἐπδμοάϊ ορρίάαπι, 4υὰ6 ἀοϊπάς ἴαῖγβιβ ποιπϊηδία ο8ξ 
γΠΠ. οἂρ. 61. εἰ ογασιηαπι ἀδέαμι ογαΐ ἀς 41015. οοΥνβ οδἕ ἄθ ργἱ- 
βοῖθιι ἴῃ οταΐίεσε 1014, ορριρπδέιβ 40 Πρ ἴο]6., ἄο10 ἀερορέαϑ. 
ἴπρη]α ἐχοράϊε {0 14, 

ῬΒαϊατίβ ἐγτάπητιβ ἰδοίθῃμξοβ ᾿ηΐαπέοβ ὑγῸ ἀθ!! οαίο οἶθοὸ σοπιεάεγα 
βο!π8 ΙΧ, 3590 6. εἰ ἱπβιάϊαθ βέγιιαπέε ὉΠπαγιίοι εἰ Νθ! απίρριβ 
ΧΗ, 602 ἃ. ". 

Ῥμαϊανῖθ. Ὑ6 1 ρ ΠΑ] οΥῖς.. ἃν β ρα υδέτί5 ΕΝ, 398 ο. 39 6. γεπουὶ 
βοτὰ παθείας ὙΠ], 325 ". 

Ῥπαϊογῖοα ἀραιὰ. γ14 6 Αρπᾶ. 
ῬΒα οσῖβ. γιάς ῬΊΔΙατ 5. 
ῬΒΆΠΟΡΒοΥὶ ροθέαττιπι φαυοάάδπι σοπιβ5. 4 ρα ατδθοοβ [{8105 

φλύαχες ποιαϊπαθαπέιν ΧΙΥ, 621 ἢ, 622 ς. ἀ. 
ῬΠΆΗΙ5. οοπέππι εὲ υἱρίπει οαθιξοταπι., ἴπ ροιρα Ῥέοϊοπιαοὶ ΡΆ1]16- 

ἀερεὶ Μ΄. 201 6. ἃ βιεπεπάϊηθ ΡΠ 61} πομιθη ᾿πυθηὶξ ῥ μα] ασῖς 
ἃν ΥΠ,. 325 Ρ". 

Ῥμδηΐαβ., Απεϊοομίαο οὐ ομπηπῖθο ι γγίαθ ῥταθξθοίαβ 5} Απέίοοθο 
110, 4αϊ ΡΒΙΠ]ΟΒΟΡΠΟ5 ὑτῦθὸ οὐ τορπο εἰθοῖε ΧἼΠ, ὅ47 Ρ". 

Ῥπαπίυμ., πιοτοίσχ Αἰοα ΧΗ, 567 ὁ. ππάς ἐἰέαλι5 οοπιοοάϊας 
Μεμδπάσι. 

Ῥῃαπο, πιογοίτὶχ Αὐέοα ΧἼΠΙ. 594 ἃ. 
ῬΠαποβέμοποαι Απάγίπμι τη] οἄϊοί5 ᾿πδοοίαξιν ΡΙαίο ΧΙ, ὅ06 ἃ. 
Ῥπαποϑέγαία χη εἰσῖχ ΧΙ, ὅ 8 ἔ, οορποπιῖπα ΡΒ Ποίγοργῖς ὅ 8 ἃ. 
ῬΒάπαβ. Ῥγεπαρότιοαπι ΡΒ] ΟΒΟΡ πὶ ρτοΐθββιβ. 564 ΠΡ Υῖοῖβ πιο- 

τὶθὰ ποπὸ ἰγ΄. ΤῸ] ο: 
ῬΊδοι. ἃ ὕδποσο δηιϑίιβ Ε{, 69 ἀ. ἃ ϑαρρβοπο Ἐτοθία ἀπιδέιβ 

ΧΊΗ, 596 ε. 
ῬΠδοπ., μομιο Ῥυ μαρουῦ βιητπὶ ρτοΐθββιιβ, βϑ ἸΌ Υ οἷβ πιουῖθι5 ᾿Υ. 
ἾΤ6] ς. 
Ῥ)ιαοποπι Εἰ θῖα σα πο πα ρου ἐϊδμι ρταθ 56 οτοπέομι τ ἀοὐ δ έγαξοπίοιβ 

ΨΠῚ. 850 ε. Γ. 
ῬΠαταχ Πιαοοάδοιπομΐαβ. Ὁ} ᾿αχυτίαπι ἸοαΠπ5. πιαρὶς μαθἰξ 5. Φαδαια 

ραγίαπις ΧΙ. ὅ836 ς. 
Ῥπμανίοαπι νοποπῖμι [{ἰ. 81 6. 
ῬΒανπαρασιβ ΑἸΟΙ ἰαἀδθπι οἰσοιπιν οπέπιπι ἱπίουζοοϊςε ΧἼΠ]. 574 ο. ἔ. 
ῬΠΑΤΟΒ. ἰπβυϊα.. ΑἸοχαπάτίαθ δὐἀίασοπε: [δὲ ἔγοχιοπέεβ. δατγίοα!αθ 

τρατσίπας ΕΠ], 87 ἢ, 
Ῥμαγβαῖία, βαϊαέγιχ ΤΉ θββαϊα. διείαροπίϊ ἴῃ ἴοτο ἀϊδοοεγρία ΧΙ. 
60 «. 

ῬΒΆγΒΑΠΙ δάλοοβ. Χ, 418 ". ο. οπιπίαπθι μομνΐπαπι ἰσπαν ἰϑϑίπιϊ οἵ 
Ἰπχοχϊοβίπβιηὶ ΧΗ, 527 ἃ. ῬΠανβα 5 δίθυρα ΥἹ. 902 ἢ, 

Ῥὶιαβοδάθβ.. ἀπαίθμι βροοῖοβ ΓΧ, 390 ἃ. 
ῬΉΔΒΟΙΙ . ῬΠδβθοῖ: {ΐ, σταρὶ 49. 
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ῬΑ ΞοΙε, ῬαΡ ἢ ]α6 ορρ ἰάσιμα, Θο]οπῖα ΟΟορμοπίοτυπι Ὲ, 997 ο. 
θ᾽ ορεμαααι οοπἤοϊξαν ἀπρηθηξαμι χοβάροιπι ΧΥ͂, Θ8 8 6. οο}}, 
089 Ρ. 

ῬΠαβο λα. φιοέαηπῖθ. ΟΟἸα τας Πογοὶ βαϊξαπηοπέα οἴεσαπε ὙΠ]. 
297 ε. ῶ98 ἃ. Ῥαιῃμιρηγὶίοσιηι μόϑδίμιὶ ὙΠ. 800. ἃ. 852 ἃ. 

Ῥμαβίαηα ἃν Χ, οαρ. 67 54. ἅ}10 ποιηΐπο ἐβέγ γὰβ νοὶ ἐδέατοβ ΕΧ. 
387 6. ΧΙΥ. 6054 ο. ἴῃ οἰθὶ [ΥΚ. 147 «. ΧΙΥ. 654 Νν. ς«. 'π 

Ρἠαβίαμἶθ πχαϊέο πιαίοτο σϑίίοα ἡπιαπὶ ἴῃ Δ}115. ἀν ῖθη5 ἔομΐπαπι 
πιασῃϊεα ἀπὸ Βα ρογαΐ: πιὰ ΧΙΊΥ, 684 4.. 

Ῥ)ιαβι πιο 5... ΠΟΡἢ ἰς ρβαϊέοβ ἀρὰ ΑἸοχαπάγαπι ΧἼ. 539 ἃ, 
Ῥμιαβὶβ. Πυνίμ5. Θυϊ ὁ ῬΗαβὶ ἃ Βογυβέμβοης ἤπο ΔρροΙ πὲ 1. 6. 4ὰΐ 

6 Τδιιοῦϊβ ΟΥἱβ πὰς γψοηϊιης 1. 0 ἀ. 5ῖ9ο. δα ῬΒαβίῃ ἐς τοῖοραθο 
ΙΧ, 387 ἢ. 

Ῥμῶπβα. ψ ὶ ρῥμαίέξα, οοἸυμθας βροοῖοβ ΓΧ, 394 ἃ. ἃ. 
Ῥηδαπα χὰ ΕΠ. οἂρ. 23. ρμβαυ ας. οἰΐνας Εἰ. 67 Ρ. πενρειν πὰ 

θ50 ἃ. 
ῬΑ 5. ῬΒοοοηβίσμπι ἐγγαπηπ5. πὰ οτοϑβ ΧΙ. 60 ». ἐρο: 

ταῦ ἔοι ρα μι ἰλε!ρ ιίουιπι γΙ. 232 ε. ἰκΐο 
ῬΉΔΥ Ι5. αἰΐπβ. ΡΙβοίθπι Πασοὺ.. ἀρ ΑἸοχίάο Υ{|. 8598 ἁ. Σ 

Ῥμονοΐαβ οαπίον ἱ. 14 "Ν. ΛΑοβίνογαμιν τοἀϊέιαι οαὐΐς 1. 14 ἃ, ἀπῖι]--. 
τὰ5 πομιΐησν ἀθογ ἀμ 16 ΤῈ σοδίαβ πογεγαὲ ΧΙ Υ, 639 ὁ. 

ῬΉΡΗΘιΒ.. ἀτοδέξίαθ ορρι πὶ. ᾳυο4 μον αϊς Ατοαπίαβ. αν ιϑὶ 
ΠΕ 331 ὁ. 

ῬΒΟτοροοα., Ῥπεβοὶ ἀχὸ ΧΕΙ 577 ". , ' 
ῬΠογθοῖοβ. ΜΠ πουμαὶ ἸηϊπιῖουΒ. ΧΊΣ 98 ἃ. ᾿ 
Ῥιαϊα 1Π. 12 ἢ ΧΙ. οἂρ. 108 - 10. ρμβίαϊα Ἐέταβοα ᾿ 8 "- 
ῬΒιθαῖοα Ποὺ. ΠΠ. 7 δ. ρμθαϊθα πὰγρεὶ Ῥασοὰ Εἰ. 7 δ. 6. 
Ῥμάϊα5. Ρἱοέον, ἴῃ οἷα ποιυῖηο πἀϊξ Ῥῆγγηθ.. πομηΐποπν ματι οἕ 

ἀγάχαι πε} Πἰσοὴβ ἈΠ. 8 ἢ. οἴτιβ ορθ Οὐριάο 1014. 
Ῥμϊάίασ. Ρουβοπὰ ἀρ Αμπεϊρίιαποι οομιΐοι. Εἰ, 9. 8. "Ὁ, 
ῬῪμεάιρρυ5 Βα βαιηθηξαγτῖαβ Ε{|{ 120 ". 
Ῥμιάτεια Θρατίαποσαμν Ε΄. ἂρ. 1ὅ. - 19. Ἰ᾿΄. 138 ἀ. 199 ο. 

149. ς. ε. ἡ. 180». ΧΙ. 482 ν". 
Ῥμάοη.. Ροσβομα ἀρὰ οομΐοος Υ]. 223. ἃ. αἰδοῖ θάιο5 ΘΟΏΒΟΘΗ- 

ἄοτς οὲ εχ οἰβέάοωην ἀοβοοπήογο, τανρὶ βοῦβιι ἀϊούιην ΕΝ, 409 ἢ. 
Ρμίρα!θα γε] Ρ} σα! α Ατοσϊας ορριάανι ΕΥ. 48. ΧῈ 46 ἀ. 

Ῥ] ραίθπδεθ. Μοσβοπϊοσιιπι Ππϊεὐ ροίυὶ ἀοάϊει Να, 449. ». Ῥαὶ- 
μαϊβιβένμε οὐοπὰ ᾿Υ͂. οἂρ. 31. ΧΙ. 479 ο- 

ῬΊΝΙα, ΠΙγεῖα, ογάας οεὲ Μδομδίας βοτὸσ . ἀχὸν ΡΕΠρρὶ ΧΗ͂Ι. 

07..Ο, 
ῬΗΠα, πνογούγῖχ Αεέοα ΧΗΪ, 87 6. ΟΒματνῖβδιὶ ΕἸοὶ πιαποῖρίαμι 
ΧΗ. 93 ἔς Ηγροτνι 5 ογαίουὶβ οΘοποιθίηα.. ᾿ῃμκοπεὶ ργοῦϊο Θπιζα 
οὐ μιδηιμηδδα ἈΊΠ, 590 ἀ. 

Ῥπῖα. ἤἰια ᾿δοιιθίγε Ῥοϊϊογοοίας οχ μα ἈΠ, 577 ς. 

ῬΒπία, Αρηγοάϊεε ΥἹ]. 954 ἃ, 
ῬΙΗΙ ἀο ριν5. Ῥεο! πα θομβὶθ.. Ρ ἈΠ ΟΒΟρ μι... ἀοἰρηοβορ θέα. 1 ἃ. 
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ΡΠ ἄοΙρις. ἢο5 δὲ ἔγαίοχ ἴῃ Ῥατεΐα παϑοόπβὶ εἶτ ποπιΐπία ταξῖο 
ΧΥ. 682 ς. 4. ᾿ 

ῬΒΠ]αΘηΐ5 ᾿ιουοαάία, [ἢ δαπὶ Ἔρί σταμπημα Αοβοτίοηϊ ὙΠ, 838. ο. 

Ῥμείαουπη . ἐοιρίπαι ῬΗα6 Αρηγοάϊέαθ οοηβοογσδίσμι Υἱ. 9 Ὁ ο. 
ῬΒ  οα5. ΤΠ ατομχθηϊέα πηδοϊαηΐοιθ Υ. 208 ὁ. 
ῬΔΉ16}155.) “οδῃέῖθ. ἔῃ 50}15 οπόσο ΧΙΥ. 619 ". 
ῬὨΣ οιοΠ 9. Θομξοι5. Ροοέα, ΟἸγεοταπι διηαν τ.) δδιησιιθ πὶ Βδττπι 
ἔα! σαῶν αἰϑάδηι ἰομάανις ΧΙ, 94 ἀ. 

ῬΆΠΘ πα. ρδέου Ὑ Ποοάοτὶ εἰ θ]οἴπί5 ΧΊΥ͂, 691}. 
ΡΑΕΙΘέλοσιι5. τὸχ Ῥεούξαωξ Χ. 445 ἀ. ΧΥ, 697 ς. ἃ. πιογοίτι οἷς 

ΠΠὰ5. ΧΊΠ. 577 Ρ". 
ῬμΠεία ὕοι5 Βιί4α ἀμιΐσαπι οοοίηϊε: ὀϊάοσμι οἶνος (οἱ Ξέδέαδίη 

Δοπθδμδι Ῥοβιοσαπε ΧΙ, 598. 6. , στυδοῖ!! Δ{60 ΘΌΤΡοτ ἐπέ, τ 
Ροάδ5 μἴσμηθο πιμμῖτο οὐρογοΐίυῦ 9 πὸ ἃ Ὑγεπίο ἀοϊοοτοίυν ΧΗ, 
δδ2 "». τπηδοῖα οοπδβιιμέιβ ΓΧ, 401] 6. ερ᾿ξαρ ἴσαν οἰπιβ 1014. 

ῬΗΜπηα, 1ιοτίββαθ Τἤθββα]α. βαϊξαίγιχ. αχ ῬΒΙ͂ΡΡο Μίασοάοπο 
βιυβοορις Ατϊάδοιι ΧΙ, 57 ο. ὅ78 ἃ. 

ῬὮΠΙητ5 φαυϊάαπι ἐοΐα γἰξα π 66 οἰ 8110 ποὸ ρμοΐῃ τιϑὶιβ οδὲ πἰβδὶ ᾿δοΐς 
Η. 44 ε. 

ῬὨΠΙΠι5 ἴῃ οομγνῖ ποιηϊποίασ ἀρὰ Θισαίοποι. οοπιΐουμι ΙΧ. 
982 4. 

ῬΒΕΡΡῚ ορριάσην. Οἴγοα ῬΈΠΡΡΟΒ τόοβᾶθ Θεπ  ο] 146 οΟἸοΡα πα, ΟΣ 
Ῥάπσᾶθο τποηξο ἐγαπδρίαπίαίαο Υ, 682 "". 

ΡΙΜΠρρΡΙάο5. συδοι 5 δὐπιοάπη) Ποπὶο. πΠῊΚ5 οΧ οἷβ 4πλ τοι ρῸὈ}1- 
οδ δάἀιη!ηἰδέγοσιης Χ ΐ, ὅ 52. ἀ. ε. οομέγα οὐ ὁγαίϊομοιη Π8- 
μῖῦ ΗἩγροτγίᾷος. ἐθιᾷ. 4. ἃ0 δ ᾿πῃδοηοπέιβ αι εξ μοῖο. γοἰπέ 
ἴῃ. ῥτογεγθῖο, ἀϊοοναίυν (θιλιππίδου λεπτότερος ΥἹἱ. 2330 ε. 
ΧΙ, 5602 ἢ. ΧΗ. δῦ2 6. εἴ φιλιππιδοῦσϑαι, ϑτγαοίίεδοονε ΧΗ. 
92 ε 

ῬΗΠρΡαθ. Απιγπίας ΠΙὰ5, ΑἸοχαμάνε ἣϊ. ραίοσ. θίρβαχ ζυϊξ. 
1Ιἀφιηαπο μού π5. οὐ ἴῃ οομηἰξδέι 510 ΒΘΙΒΡΘΥ ΒΟΌΓΣΥΩΒ οὐ ΠλπΒῖο 05 
εὐ 14 σϑητβ ποιηΐησπν βθοῖν Προ 5. Χ. οαρ. 46. Υ]. οαρ. 76 54. 
ἈΑπεϊραίγιπι γεγο. Βορτίαπι νίσιιμν, τουουϊέιβ οδέ Χ, 48 4. ρο- 
ΟἾΪ0 πιδὶ ἐδ αἰσθὸ ΕΥ̓, 10 Ὁ 4. «ποά ποοίᾳ ρΡυϊν παγὶ 5 θ ἴσο το 
ΒΟΙοθαῦ 1014. οὐ ΥἹ. 931 ". βεά οὐ 6 οοῦπὰ ργορίπατε βο! ξιβ μὲβ 
4πὸ5 Βεῃῖσμο δοοὶρετοῖ ΧΙ, 470 ἀ. τιἀϊτουίοσιμα βιιάϊοβιιβ. 901- 
Ἰορίο τιΧ. βουστασιαι ΑἙΠεηἰοπβίπιμι 8 ο πέμτ πιϊδιί.. δε οοπμάϊεϊοης 
ἀξ 11 σι άϊοα!ο ἀϊοία βιὰ βουιρίο οοπβίσπαία δὲ ᾿ρϑαπι τϊ ογο μέ 
ΧΙΕΝ, 614. Ἰυχυτίοβιβ ἕαϊέ, βοοίίαᾳας οἰ αβάθποάϊ ΕΥ̓, οαρ. Θ2. 
γ: ς 76 βᾷ 

ῬΆΠΙΡΡο ΡΙ]αίο οροταμι οοπέυϊοταίς αἰ αὐϊρίδορπάσμπι τορμῖπὶ 
ΧΙ. ὅ0θ0 «. ἔξ. ροΙγράμνις ἕαϊε, τέὰ ἀξ ἀαοοπηῃάιια. ἱππέα! 5568 ἅσμιᾶ, 
ἱπάθ ἀχότον ἀποογὸς ΧΙ, οαρ. ὃ 

ῬΆΠΙΡΡῚ αὐιθοςϊβοίπιαβ ἀἀπ!αέον ΟἸοιδορθθβ. ΥἹ]. 948 ς-ἢ, 
ΔΟΘΥΤΙ Πλτ5. ̓ ηἰοα5. ἀτοδάϊοι. ἑαμάσπι οἱ τοοομπο !αξιβ Υ1. 249 
ο. 4. Μεηρογαίοηι ᾿ιοάϊσαηι. οορσποιρίηο ἄθιπ . ῬΆΠΙρρΡιΒ. οοη- 
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γἱνίο Ἵχοορέυπι πάϊθτὶο μαρυΐϊς ΥῈ. 289 6. δ. Ροπιοτιιπι εβὰ 
ἐπητίηνὶβ ἐδ] οοίαθαίυν ὙΠ. 276 Γ. 

ῬΒΙΗρΡΡαΒ. Ῥοτβοὶ ραΐοσ, τὸχ Μαοεάοπῖίδο, π᾿ Αβία οπι ἃ Μασπε- 
5115. Πδὺ5. ἴῃ οἰδαπι πα έαπι βυόγιπι δοοορίβδοί. δία σποβιϊβ ἐ εἰμ 
Μγαπέεπι ορρίάτιπι δέέγιυϊε 1Π|. 78 [. ῬΆΠΙρρΝ ἰ5. 4υΐ ἃ ἔο- 
πιϑηἷβ ΒΌ θ᾽ έι5. δέ, δϑβεηξαδίοσοπι Βαρὶέ Ἠογαοϊἤοπι. «αὶ τε- 
ϑσπθμι οἷτ5 ἐνοσγεῖς ΥἹ]. 20] ε. 

ῬΒΡΡαΒ βοῦστα, δραά Χοπορποπέομῃ ἴ. 20 ", ΧΙΥ͂, 614 ο. ἀ, 
ῬΒΜρΡαΒ. ΟΒΔοΓΈρ 1 ΠΙὰ5 ΓΧ, 407 ε. 
ῬἈΠΠ σοὰ5 ρΡοοΐα. βαορογίίοβ Βαροιΐ, ἴῃ ροπιρα Ῥεο]ομιαοὶ ΡΜΙαάειρμ: 

γ..198:}»: 
ῬἈΠ 5οι5 Εροατοι5 ΧἼΠ, 547 ἃ. 
Ῥμι κεϊάος αἰ γγδουβίιβ. ργδοβειρίαίοῦ [. 20 ἃ. ΧΗ, 38 ε. 
ῬΆΠΠΟ. δἀυϊαέοῦ Αρδίμοο!β 1ΠΠ1π5,. «αΐ ξαμπι ἰατὶβ. ἔαϊε Ῥεο]επιδοὶ 

Ῥμιοραίοτία Υἱ. 251] ε. 
Ῥμεοογαΐθβ. ραγαβίξυς. μθ]Ππὸ. ΡτῸ ἀποθιβ γότὰηβ ἔ. 8. ". οἰἄεπι 

ἱπέεπιροταπέϊα ἃ Π) επιοβέμθης ἐχρτοργαΐέαν Υ1{|. 543 ε, 
Ῥιμ!οοξεΐεϑ5.. οἰαπάπϑ ἴπ ἐγασοεά 5 Υ}. 9298 ἃ, 
Ῥμηοογάος ΠῚ, 340 ἢ. 
ῬΆΠΟΙαι5 Ῥγεβασοτγίοιβ. ατεὶβ τιρίας ᾿πἤαπᾶδς ρμοτγίεαβ ΕΥ̓. 184 6. 
ῬΒιηοιο 5. ἄπχ ῬὨοσθη δι). ἐδμρ] ἢ ΙΡὨΐοὶ ᾿γίπυιβ Βρο δέου 

Υ]. 340 4. ΧΙ. 600 ε. 
ῬΆΒΠΟράρριβ. 4 ΡΆΠΟραρραπι Οοπιπιοπέατίοσιπι ἰρτοὸβ βοσίρβὶὲ (δ- 

Ρἰέο ΑἸεχαπάσνίηπς ὙΠ. 30 ε. 
ῬμμΠοραίοτ. Υἱάς Ῥεοϊοιιδοις ΡΒΠοραΐοτ. 
ῬἈΠοΞορμῖ. ἄς οποιγθέα ἀϊδραίδηξοα. {{. οαρ. ὅ4. οὐπὶ δάἀο]οθοοπ- 

ἔθ τι5. Βα θ᾽ πο δομπηπιιηΐα οοηγίνία ἀροθαπέ Υ, ΕΒ6 ΡΝ. ρἈ]]ο5ο- 
ΡΠοσυση πιο! εἴθ τἰ δε Απέρμαπο ΝΠ, ὅ44 ἔ, ρμιϊοβορδιβ 
φυϊάδην ἴῃ οοηγῖνίο γαϊάς ἱηθρέε 56 σόσοπβ ΧΙ, 607 ἡ. 

ῬΒΠΟΞΟΡΒΣ Ραθ]οο οἀϊοέο ἐχραϊδὶ ἃ ἀπεέοομο ϑ'γτίαθ σοσα 
ΧΙ. οαρ. θ8. ἃ ᾿υγβίπιδοιο ταρο ΧἼΠ. 610 ἀ. 6. ἂν Αεβμεπίθη- 
δἰθ5. 1014. 6. ἢ. ἃ Ἀουιδηῖα. ἐθδ14. ἢ. Οοπῇ, Ἐρϊουτεῖ. 

ΡΠ οΐα5. οαπίον. Ῥοϊγιάδς ἀϊδοϊρα! 5 Υ Εἰ}, 352 ". 
ῬὨΠοξεβιι5 σα χ ΧΙ, οἂρ. 106. 
ῬΒΠΟΧοηῖ5 Οὐεμοσῖιβ. ροοίαᾳ ἀμ υταπιθῖοιι5. τἀ δδγάθο Τατοο δὲ μᾶτὰ- 
55 Τασρέι5 1. 6 ἃ, ". ὁ. ἔ, Χιί, 598 6. στιυΐβ οοἸ πὶ βἰθὶ 
Ῥτοοδέιβ ὙΠΠ. 341 4. ἃ Π)᾽οπγβῖο οὐ νἱέϊαεαπι (ἰα]αέοαμη ἴῃ ἴὰ- 
Ρἰοιἀϊπαβ. οοῃϊοοίαβ 1. 6 ἢ. μοϊγρὶ Ὀἱθα τα! 5 ἐδ πιοτίτασ Υ1Π], 
941 ἃ. ". 

ῬΒΠοΧχομὶ ποῖος οἀϊδοοθαπε ἀτοδάος ΧΊΥ, 026}. ἃ ῬΙΙόδο: 
τὸ ΠΟΙΏΘΗ ἰπγθπογα ΡΒ οχοπῖαθ ρμἰασεπέας ἰ. ὃ ἔ. 

ῬΒΙοΧοῆι5, Ευχίάϊῖβ ἈΠ 5. [. 6 ". 
ῬΒΠοΧοπὰ ᾿οποαάϊι5. 1. ὅ ». 60}}. γ΄. 140 ἔ. 
ῬΒΠΟΧΟπῖΒ 1 ἔευ ποοορίβ. Ρατγαβίξυ5 Υἱ. 239 ἢ, 94] 6. οἴατιιβ ὁ" 

[αοείς ἀϊοέα 242 ". 6. φιογατα ΠΟ ΠΌΪ]|ἃ πιοπιοταπέυν Υ ἱ. 948 ἃ -ο. 
Αά ῬΒΠΟΧοπιπι δρ βέο!α οοπιηοπιοταξι Αἰοχαμπάγι ἱ. 99 ἃ. 
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ῬΒϊοχοπυβ βοϊοηϊξία. οΧ ῥἰβοαίοτα ἐγστάππιβ 11. 90 ε. 
Ῥμέγτα πιοτείγὶχ Υἱΐ, 2386 6. ἰυνεπίβ δάλμιο ἀθβι βοογίατὶ ΧΊΉΠ,. 
80 ε«. 

Ῥηΐϊποὶ ΒΠῚ οἁσοὶ Υἱ. 993 ες. ' 

ῬΆΪοῖμι. βοῖσρὶ ψεὶ ἀνα μβάϊηβ σθηιβ: ἀποά δβἰοοδέιμ ΔΙομο ἰσηϊ 
ἰηβοσνῖε Υ]. 9228 6. 

ῬΗΙοχὶβ ανὶβ. δριά Ατἰβέορμαποπι ΙΧ, 398 ο. 
ῬΉΠΠ5. Ῥεϊοροπποβὶ ορρίάυπι Υ. 210 ἃ. 

Ῥμιαβίαπι νἱπαμι ἱ. 27 ἃ. 
Ῥῃϊορίομ 5] νεβέγε, 05 ΘΟ ΒΔΓ 55 ΡΤΙ ΠΟ νοῦ οτος ΧΎΥ, 680 ε. 
ΡΠίοχ., οπ5 σοτοπάτῖιβ ΧΥ͂, 680 6. τϑάθυπέβ 50115 Ξρθμάοσς βπιου- 

δὶε 689 ε. 
ῬμΙγὰσεβ ἀρυα ΠᾺ]05 σαΐπαπι ἀϊούΐ ΧΙ, 621 ἔ. 
Ῥμοσάθθηβοβ οχ [οηΐα δίαββι πη οοπάμπέ ΧἼΠ|. 576 «. ῬΠοοδεοη- 

515 Εαχοπαβ 014. ῬΗοοδΘοηδῖ5 πιοτείσίχ, (θωχαὶς ἑταίρα, Ογτὶ 
Ταῃίοτῖβ ἙΟΠΟθίπ8. Ρμτὶπ5 ΜΙΠῖο. ἀεὶπ Αϑραβία ποιιίηδία ΧἼΠΠ, 
76 4. 

Ῥμοοαίουπι {ΠΡ 6] πὰ Υ]. 957 ". 
Ῥμοοίάοια οἀρίπηξ “πο απὶ δἀϊαίοτο ῬΈΠΙΡΡο ΧΉΠ. ὅ60 Ρ. 

ῬΠοΟΘηβ65 Ομ ΤΠ8 ΠΟΙ Ϊ5. ΠΟῊ οτδηξ τιδὶ Υ]. 9064 ο. ἄ. ῬΠο- 
σοηβίθππι θ6 Π ατὰ οατπὶ ΡΟ απΐβ. δδοσαπι ἀϊοέιι ΧἼΠΙ, ὅρ0 Ρ. 

θΟΙΠαπὲ οαπὶ Οἰγτμαοὶβ ἰδ14. ". ὁ. ῬΕοσοηβίθπι ἐγτάππὶ ΠοΙρ ὶ- 
οαπι ἐδπιρίππι Ξρο πη Υἱ. 23] ὁ-ο. 282 6. 2θ4 ς. 

Ῥμοοίοηι, ψὶν ἔγιιρα! 5 Χ. 419 ἃ. 
ῬΒοοιβ. Ῥοοίοηῖβ ΠΙὰ5.. ὁ} Τυχυτσίαπι οἄϊοβι ΑἸ θη βῖθ5. Υ͂. 

1608 6. ἢ 
ῬΠιοοοὺ τοραηΐε. Ὡγοποπέδ (θρἢϊβοάοτο,, ἔασέιπι οβὲ ἀθογείαπι 

βεπαίαβ Αἰ θη θηβὶβ. οὐἶπ5 Του] Ὡρροπίίαν ΕΥ̓, 171 6. 
ῬΒΟΟΥ 85. γ ΒΒ Ππιβέϊβ πηθ 5 ἀδοαπέασιὶ βο εἰ ΧΙΥ͂, 620 ο. 
Ῥμοοηΐοο ρμαἸπιυϊαβ σίρπὶε [. 28. ἃ. πηρσιιοηίο οοἸουτία ΧΥ͂, 688 ἢ, 

ΡΙεπᾶ οϑέ οαμέϊσοταπι ᾿αποίνοτσιαι ΧΥ͂, 697 ο6. 
ῬΠοοπΐοο5 ἱπυθπογιηέ ᾿ϊξοσταβ ἴ. 98. 6. ρμίἰβέοτία ἁτίε Ἄσχοοι πιηξ 

ὄ. 1Π..112 ἐ. σίπρται νοὶ σἰηστίη εἰβθίαπι ἱπγοηογιπέ ΕΥ̓͂, 174 ἴ. 
σέοπι ΠΡ] απ 117 6. ρυῖπιὶ σοηΐεοογιιμξ Εἰ ίαβ. ἜΡυσπθαβ ΕΥ̓. 
183 6. Ῥμοερηίοαμπι οοϊοπία Ηποάπτπι ἱποοϊποταὲ Υ1Π. 3600 6. ἢ. 

Ῥῃοεηϊοία πανίοια, γαῦλος (ϑοινικικὸς 11. 320 ς. ῬΒοοε- 
Ὠϊοΐαπι γσἰπιι. ΒΥ πυῶ, ραϊγθαμν 1. 99 ΒΡ. ο. 4, ΧΙΥ. 6423 ε. 

Ῥμορηΐοο. δ ἴς οἱ ἔπι δέϊαπι ἀϊοία οτας (ατία γ΄. 174. Γ᾿ 
ῬΒοοηΐΧ ἃνὶβ παβοίευν ΒΘ οΡοΙ ΧΊΥ. 6 δῦ Ρ. 
Ῥῃρεπῖχ,, ἱπϑίσιπιοπίαμπι πιιδίοιπ ΧΙγ, 636». 637 Ρ". 
Ῥμοοηΐχ Ηοπιοτίουβ ἴ. 9 ἃ. 93 ο. τ. 98 {. 
ῬΒοοπῖχ 4υϊθα ἀσάποοπάαο πανὶ Ῥ Π οραζοτῖβ οοπιπιοάαπι ταξῖο- 

ποι ἱηγοηϊέ Υ..204. ο. 
ῬΠοΙμάο5., ΘΟ ΒΥ ]Ἰοτί σοπι5 ἔξ. 58. ἃ, 91] ἃ, 
ῬΠΟΙΙ 5. οοπέναραβ Ηογοιϊὶ ἵπροι5 Ῥοουΐϊαπι νἷποὸ ρἼοπαπι ἀρροδαῖς 

ΧΙ. 499. 5“ 
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ῬΒοΥΡαβ. Ὑτίοραο ἢ]1π5. ἔγαίου Ῥουίοσοὶ ΥἹ], 9269 6. δ. ἀππῦα βᾶσγα 
ἐπ 1Π1π8 ΒΟΠΟΤ ΘΙ ΜΈΝΗ ΥἹΙ, 208 ἃ. ρμαΐοι Αβέγάαιηϊδο. ἅνυβ 
Περτοὶ Χ, 412 ἃ. 

ῬΠμογμπιΐο. ἱπηρογαΐου ΑἸΠμοπίθβῖ5. "6110 Ῥοϊοροπποβίαοο, ΘΕ 5 Ιου 

ἀαίαν ἔγαρα! αν Χ, 419 ἃ. 
Ῥμοτμΐο. Βεϊαυνενο ας πιθπιοταναν ἡΜεῖι 486 ες. 
ῬΒογμιῖο πἰβέγιο.. ἴῃ ΑἸοχαπάτγὶ πιιρεϊ5. οοπιοοάϊαϑ οσὶε ΧἼΠ. 539 ο. 
ῬΠΟΥπιῖο 9. ραταβίξιβ ϑθιοὶ ΥἹ]. 9244 ἔ, 
Ῥμοτγιδῖυβ ΧΙ. ὅ70 . 
ῬΒοτγιηϊβίιβ. Ἰοραίιβ. ΑἙΠΘΠ Θηβίτπ. ἄοπὰ δοοορὶέ ἃ τορο ῬΟΥΒΑΤΊΠΗ 

γ1.229 ἢ. 
Ῥποταβοιβ μόο ὙΠ]. 844 ἃ. 
Ῥμοέϊηχ., ἐἰδῖα ΟὈΠ πα ΕΥ̓. 178 ἢ, 
Ῥμτγαβίοι. ἀοσία!οηϑῖ5 ΧἼΠῚ, 594 ἃ. 
ῬΆγΥροΒ, δραἊ Αδβον για. οὔ Ῥυίάπιο ἀτδοῦοβ δάοιπε, Ἡδοΐο- 

τὶβ οδάανον τοἀοπιειγι ἴ. 91 ἔν, τετρακίνην νοοᾶπὲ τὴν ϑρίδακα 
Π. 69 4. Ρηγγσῦπι οὐ Πγἀοττπη Βορα]οτα. «πὶ Ῥοίοροιι οἱ ἐπὶ ἴπ 
Ῥεοϊοροπηθϑῖμι οτὰπε βοοιε ΧΙ, 62 6. ἢ. Ῥηγγροβ Βαπᾶ βϑοιβ 
80 Πυγάϊ οἵην 5ὰ} “ΓΔ Π 411 Γποταὰπέ ᾿ροΥο ἐθ14, ἢ, 

Ρηγγαῖα. ἀνδοάποδ᾽ ἐκ (Φουγίας 1. 27 ἔ. ῬΗγγρία Ποὺ ΤΠ, 
δῦ ἃ. ΠΠ. 7ὅ ν. Ρηγγρία μα ΧΙΨΡ. 694 ". οοηΐ. Ηατ- 
χιοπία, Ρηγγρία βαϊαίο ΧΙ, 629 4. ΡΗγνοσία εθία ΕΥ̓. 170 ἔ, 
177 α. 18 ἃ. Ρμγγυρίυπι ἐσὶροπα ἢ ΕΥ̓͂. 183 ε. ῬΉΡΥ σι τι. ἀπιδ- 
ΤΟΙ. [95 δοβίϊνιβ ΧΥ, 079 ἃ. Ῥμγγρίαβ τἢ γεν}. ΔΒΡΟΥ͂ 
ΙΝ. 18 ἃ. 

Ῥηγγπο. πιογοίσιχ Αἰέῖοα.. Ἐρ ο] 15 Πα ΧἼΠΙ. 501 ο. ομαυυθάϊ 5[- 
μὰ} ΧΉΠ, ὅδ 8 6. οἴτπι σΟΠ σοπάα σαρρατγὶ νἰξατι βιιδέοπέαν ογαΐ 
ΧΠῚ, 567 ΡΝ. ρῬτορτίμιη οἷ ποθιθπ ἔπογαύ ΝΙοατοίς ΧΠἼΠΠ. 591 ὁ. 
ἰὰ ἀϊνοβ ἕαϊέ, τὸ ΡΟΙ Ποοτοίασ ΠΡ ασι ἢν πλπτοβ 56 ᾿πβέαιτγαξι- 
τὰῶμι.. δῖ Ποινίηΐ 580 πΌΠο5 παβθοτοίαν ἈΠ, 591] ἀ. 

ῬΆγγπας ἔοβέϊνα τοϑροπθα ΧΙ. ὅδ 6. ἢ. σαρίεῖβ στοὰ δοξά, 
ἀοΐοηβα οβὲ ἃν Ηγροτιάς, «αὶ παάδξαπν {15 Ροοίι 5. οβέο πε εξ ἴπ- 
ἀϊοῖθα5. ΧἼΠΙ. 590 4. 6. αὰ οἰππάθην Ἔχοιη ραν γοπογοπι ἀπαάγοςο 
το ποι Ρίηχὶς ΑΡ6Π165. 1θ14. δ. δε Οπιάίαην γ᾽ οπογοαι ἤηχῖε Ῥγαχῖ- 
(6165 591 ἃ. Ῥῆτγπαο ἱρδβὶ βέαξια ἀαγοὰ [6] ρῃῖ5 ροβιέα, Ῥγαχίξος- 

Ἢ Ἰκ ΟΡῸ5. ἱπέειροταπέις (ἀταθοοτγαπι πιοπτπιοηέιπι ἈΝ Εἰ. 591 ". 

ῬὮγυπο Οὐριἀϊηϊ5 βέαξιαη., Ῥγαχίζο!β Ορὰθ. ὙΠΟ πΡ δ μδῖθη5. ἄο- 
ῃᾶντς 1014, 

Ὀυάς ῬΒΓΥμδ6. ἔποτιπὲ ἁιιοέοτο Αρο]]οάοτο, ἀἸοτα δαγροῆίοπ 
οΟρΠομΐ παξα.. ΔΙέογα ΟἸαυβί 6105: Ἠογοάϊοο ἁποίοτο, αἰέετα ὅ“6- 
δίοβ. 1 ποβρίοα αἰζεσα ΧἼΠ], 591 ο, ῬΠοβρῖοα Ῥηνγπς ΧΗ, 
82 ".. 6. ὅ99 4. 

ῬΗγγπίονβ., νϑέια ροοία. ὀρχηστικὺς νοσαθαξυν ἱ. 99. ἃ. 
ῬΌΓΥΙοἢ5.9. ποΡ 5 ΕἸ ΊοΘ ἢ ΧΠ, 538 {. 
Ρῃγγπΐοη Ῥαραηϊοηβὶβ. 1)οπιορὶα ἅπαθ. ᾿λοθιοομονῖΒ ἀδελφιδοῦς 
οὕ δέορ δῆ ΟΥΔΟΤ ο ΔΙ ἔθ 5 αἰ οἰῈ5 1585 ΘΕ Νοοοτα ἈΠ, 599 Γ, 
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ῬΒγγποι ὙΠΟ ατυ5.9 Ραίον Αἰίαρίὶπὶ ΕἾ. 148 6. 
Ῥ Βοσορ α, οορῃομθη ῬΗαποπβίγαίαο τπογΘ σ ο5 ΧΠΙ. 5806 ἃ. 
Ῥμεμία νίσσο. Οὐδ 5. Δοτο [πὶ ΘΟ θὰ 6 ἔρεκωμα ΥΘΥΒΙΙΒ δὲ ἰπρ 5 ῖ- 

(εν ΙΧ, 39 ἃ. 
Ῥμέμοῖὶς.. μ᾽ ασοπίαα σοππβ ΧΙΝ, 647 ἀ. 6. 
ῬΊιγα. Μίπεγγαθ παρθίέα Ῥιβιβέγαίαπι Απιθηαβ τοάυχὶῦ ΧΉΣ, 609 ὁ: 

οδάδμι ἀεἰπ ΗΙρΡρατγοὶι χοῦ 1θ14, ἀ. 
ῬΠγοοβ οὐ ρμγοῖβ ρἰβοῖὶς ΠῚ. 8δὅ ", ΠῚ. 107 ὁ. ὙΗ, 282 ἃ. 

ΦΟὅ ἢ, 3109 ς. 320 ὁ. 322 6. ΙΧ. 403: ". τϑρῖηϊ5 οδδίέαμη ἐξ 
οοἴοτο γψατίδηι ρἢγοἰήθπι ἀϊοῖε τ᾽ βέοίε!εβ Υ1}.. 3.19 6. ἴῃ βαχαίι- 
1|δὰ5 παπιεγαίας ὙΠ. 30 Ρ. ρηγοῖάεβ βχαθ 'Ψ, 191 ε. 

Ῥηγουδδαο ἰπ 51} 86 απᾶο ἀϊοίας 1. 30 4. 
νος τ ΤΟΧ βδοσγα ἴασοϊθηβ, δρια ἐἰοοιοάππὶ [ἢ ᾿ Μεϊαπιροάία ΧΙ, 

49δ " 
ῬΏγΙΟ, πὰ οΧ Ἠεϊεπδο ξαμι 5. τυ Πο 5.9. ἃρπά Ηὐνοένεν γ. 

191". 
Ῥ)γγομιδ 5 ποῖ!αο ὙΠ. 343 1». σΘοοπᾶπ5 οἴπὰ Οοτγάο ΥἹ. 24 6. 

ἴπ δὰπὶ ορὶργταπῶ Κι, 414. ἃ. ε. 
ῬΕγτονιδοθια. Ῥγεμαροτνίοδην μ ἈΠ] ΟΒΟΡ μΐαπν ῬΤΟΥΟΒΒΊ5.9 56 ΠΡ οὶ 5 

του θι5 ποιὸ ἰν΄. 16] ο. 
ῬΗγϑὰ, μίβεῖὶβ. ΝΠοεΐϊουβ ὙΠ. 312. ", 
Ῥῃγβοιίαβ ΧΗ, 005 ". 
ῬΒΥ 5118. οχίριβ ραπὶβ γοίαμάτ ΕἾ, 8939 ἃ, 
Ῥῃγβίησος 1[{. 608 6. 
Ῥῃγϑία πᾶσα. ἀρμὰ Αἐμοπίθηβοβ ΠΙ, 114 {ν ΤΥῪ΄ 149 ἃ. 
ΡῬιογιάϊας ποῖ Π|. 78 ἃ. 
Ῥιογία οστὰ {Π|. 19 ἃ. 
Ῥιϊας. ᾿υϑὰ5 ἱ. οαΡ. 2 54. βαϊαΐξίο οὐὐπὶ ρῖ] 1, 14 ἃ, 
ῬΙΏΪαπι ἔσο πέθ5 ραϊγποπίαμα ἰΥ, 16 ἀ. 6. 
Ῥιηοογηδο ἀδ]αρτιμὰ ἃ» Ηόγοῖ]α σοηδοοταύπμν τὰ ΠΟπότοπὶ ΟὐδεΠ 

Ρἰποοῦπδθ, 4θ ἰην 5 οοοϊάοταε ΕΧ, 411 ἃ. μὲποουπάσυτα 
λα ηθ γα [πη απ έιν ον ΠΟΡ1165 ἱανοποθ Χ. 424 ὁ. 42 ἃ, 

Ῥιπάδτιιβ. 5.15. οὐ σταπ οι ΧΈΡΙ, 64 ἀ. ἃιιουὶ πεν θα 
αὐἰάϊοέι5. ΧΗ, 601 ο. 

Ῥίποα οοτοπᾶς ἔπ ροπρα Βασομίομ Ῥέοϊοναοὶ ΡΠ ΘΙ: ΥΨ΄, 200 ἃ. 
Ῥίμαθα πὰχ {Πν οαρ. 49. παοῖοὶ σομιο ἀπέμν αἰΐοαθ ταὐχέ! ΠΙ, 120 ἃ. 
Ῥίηπὰ οὗ ρἱπποΐίογοβ ΠΕ, οἐρ. 98. νἱτὸϑ, ἀϊαοίούίοαο Π], 91 ὁ. ρίηπα 

τααγρΑΥ ΐοσα ΠΠ{{ ον. Δ. οἱ ἱξοπι ἰποϑδο ρου οίατ μἱπποίο- 
τορ, {Π|,93 ἢ. 

Ῥίρεν Π. οαρ. 72. ΓΑΡ γοῦν ἢ, 66 ἃ. ἄπο μἱβονὶβ σόποτα Εἴ. 60 ο. 
ῬΊΡΙΘΩΘ5 7. ΡᾺΠῚΕ σα! προ ΓΧς 368 ἢ. 
Ῥῖγα ἴῃ δάτιι ἱπβονγὶ, ἴῃ οοηγῖνἑα βοϊοθαηὰ 1814. ἢ. ἀρᾷ Ἠοινούνν 

ὄχναι 1. 34. {. 30 ἃ. ρνίτουαμν ἃ μούτο δἰδὲ ἀοπαΐοσυαι πιθιπίηϊέ 
ΕἸγβδεβ 1. 95 ". 

ΕΙραθοὶ Ῥταοίοοεί {ἰ. 44 ς. Ρίταςοϊ στοιαῖα, Αορίηα ἱπβαῖα [ΠΠ. 99 ἃ, 
Ῥίγομο. γιάς Ῥείγοιο, 
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Ῥιγίίθους ΧΙΝ,. 613 ἃ. Ῥισιέμοι παρέα. ρῥίοέυτα ΧΙ, 474 ε. 
Ῥίβα. τίνι ΟἸγρίας Χ, 414 ἃ. ο. 
Ῥίβαοα ἴοττα. ἱπσαῖοι κλῆροι. ἀρυὰ Νιοαπάταυπι ΧΥ͂, 653 ἃ. εὰ- 

ἄδμι Ῥιβαῦϑ: ἴῃ 4ὰ8 ορ! πὶ Π)ίαπαθ ΑἸρμοιβας ὙΠΠ. 346 ". 
Ῥιίβαθιπι αἸίαγο ἴονβ. ΟἸγμηιρίας Ν, 41 ἃ. 00]]. 412 Γ΄. 

Ῥιβαπέάογ. ἴὑτοοὺ γνοσὰχ Χ. 41 ἀ. 
Ῥιβοατιὶ ΑἙ θη θη565 Βοπιΐμππὶ οἕ ἀνα βϑπηΐ δὲ ᾿π5ο] 6 πεϊββί μι οἕ ἄο- 

Ἰοβιβϑίπιὶ Υ]. ἂρ. 4- 10. : 
Ῥιβοαίουὶ τούϊα βιιμέ ἀδέγσιπι ὙΠ. 984 ἃ, γἰβοδίοτοβ ἐμ ΥΠ ΠΟΙΊΙΠ.. 

ξο]ϊοὶ οαρέιτα πὶ. ρτίπιιπι 4π6πὶ οοροσαπέ ἐπ πηῖπὶ Νερέιηο 
πηιοϊαπέ ὙΠ. 297 6. οχ ρἰβοδίογε ἐγσαάπῃῖβ ΠῚ, 90 ε, 

Τμαὰ5 ἀγέϊβ μἰβοαίοτίας Υ]. οἂρ. 11. αγεϊβ ρἰβοαέογτίας βου ρέο- 
γὰ5 1. 19 ". 

Ῥίβοοβ. Π)6ὲ μὶβ ἀρίξυν ἔοτο ἐοίο ἰὐτὸ ὙΠ]. οἐ ὙΠ], ρἰβοίαπι χρείας 
ΧΡ ΘΓ »" Ατἤδηδθο αἷΐ διιοίου δρίξομιας ἴ. 1 ἃ. ῥἰβοίαπι οαρέι- 
Τὰπι πούεοσδηξ ἤογοθβ Εομιοτίοὶ [. 13 ἃ.". 25 ". φυαπαπδπι 
605 ΠοῸη ἱπάιποϊε μορέα ρῥἰβοῖθι5 νοβοοηίοβ ἴ. 9ὅ 4, γίδοοβ ἰδὰ- 
ἀαπίυν ἰογομὶ 1. 97 ἀ, ρίβοες ρούββίπυσμ πομιῖηθ ὄτψον ἴῃ- 
ἐε]]Πσορθαπὲ Αἐμοπίθηβοβ ὙΠ, οὰρ. 4. 

Ῥίβοὶβ βᾷσοοῦ ὙΠ. οὰἂρ. 18. ε6 20 54. Ρίβοθβ ἀἰϊ5 βδογδξι, τηῈ}]}- 
105 Ἠεοαίδο. οἰξπαγιι ΑρΡΟΠΠ ηΐ. Ροὰχ Μίογοισίο οεέ, ΥΠ. 395 
«. ὃ. Ρ βεὶβ. οαϊαβ πομθη ΠΟ ᾿ἰἰοεὲ ἀταθοὶβ νευβίθιβ Θχρυΐπιοτα 
γΠ. 284 6. ρίβοοβ ἔοββι!ος ὙΠῚ. οὰρ. 2. μίβοο. νοθαϊοβ ὙΠ, 
οαρ. 3. 6. πτιὰπδιοΐλοί! ὙΠΠ. 331 6. ρίβοοβ πὶ ἔσται Ὄχι ηΐεβ 
ὙΠ]. 339». εὐ τρ14. οἂρ. ὅ. ρίβοοβ. βαχδί!θβ. ἀϊβεϊ ριον ἃ 
ΡοΙαρῖῖς ΥΠῚ. 85 Ρ. 

Ῥιβοῖθιβ ρΙαϊῈ οοοϊαπι ΥΠΠ. 338 ἃ. 
γαγίοσιιμν ρἰβοῖαπι ἴθ οἰθαπι ραγαπάοτιθι ταΐΐο ΘΧΡΟΙ ει 

ΜΠ, οαρ. 41. 45. ρἰδοίπμη νίγαβ ἰπ οἰροὸ ὙΠ᾿. οαρ. 51 - ὅθ. 

Ῥιβοῖπα χαυ]έο σπιέι ἐπϑεϊία Αστίροπί ΧΠ, 541 ἢ, 
Ῥικἰβιγαι ἀασαπν οαοάθ ἃν Ηλγιποάϊΐο εἰ Ατϊβέοριομθ Θομιπιῖβδα 

ΧΠἼΠΙ. 002 ἃ. ' 
Ῥιβἰβέγαξιβ. ΑΒΘ θηβίαπι ἐΥΤα 5.9. ὈΙ ΘΕ μοσδηι ἱπβέγιχιε 1. 8. ἃ, 

πιο ογδξιιβ οὐ ΠΡ τα} 15 ΧΗ. ὅ32 ἔ. 533 ἃ. βεά δὲ πιυ]έα ἅστο- 
σαπίοι ἔθοϊε; ἴῃ πἰβ. 4αοα Βδοομ βέαξιαπι ΡῈ] θα πὶ ἃ δΐ γᾺ}- 
τὰ5 5 πα Ππἀ θη ἢ πσοπάσμν οὐγανὶς ΧΕ, 89 6. Αεοπαβ τοὸ- 
ἀποϊξυν ἃ Ῥῆγα, Μίπογναθ μαθιέι ἈἼΠ. 009 ο. 

Ῥικίαοία ΧΙΥ͂. οαρ. 61. 
Ῥιβέομ. ἐμποτγδοιπὶ ξαθγιοαίοῦ., απ 40 βᾶθρε οοΓδίθ 5 ΒΟΓΠΊΟΠΟΒ 

τηϊδοορθὰς γ᾽. 9290 6. 
Ῥιβίου. σοπιμιοείδειγ ὁ Ὠγάϊα ὁτὲ ῬΠηορπίοϊα ΗΠ]. 112. ο. ρΡἰβέογεβ 

Ρταοβέφπεἰββίην, (Οαρραάοος5 ἐδ4, 
Ῥιδέοντί νι ΟΡ 5. γ146 Ῥδηϊβ οὐ Ρ]ασοηΐα, 
Ῥίβιμν Ἰοριοα ΕΧ, 406 ο. ΧΙ. 476 Γ. 
Ῥιέδμα.. ορριἔθπν Αθοϊουχα 9 ἴῃ οὐτι5 τἰοϊηϊα ρταοβίδηδ οο ἐγ τὶ- 

παι ἱ. ὁ] ο. ἃ, 
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Ῥιεγ β . οοσπομιῖης 1 πε 65 1. 6 ας. 
Ῥιτέαουβ Ρεγίαπάτγαιπι πιοποέ ἄ6 ξυσίοεπάς εὐτίοείδές Χ, 427 ΠΝ ὰ 

Ῥιεέπεὶ ἅΠ|ὰ.. Αοέθγα, Αοροδὶ ἸΧΟΥΣ ὝΠΙ. δῦ6 ἢ. 
Ριχ. Ῥιοῖβ πη ρ]οχ ἀδὰβ ἴῃ τὸ πϑαέίοα Υ΄. 206 ἢ. 907 ν. 908 ἃ. 

Ρίθα. ΘοΟτρὰ5 σίαθγαηξ Εἰσιιβοὶ δὲ Δ} ΡΟΡῸΠ δά Οοοἰάεπέομι ἰπ- 
οοἰοηΐοβ ΧΗ, ὅ18 ἃ. ". 

Ῥιχοάαστγιιβ. τουνῖβ (στα 5. ΧΙ. 479 Γ΄ 
ῬΙαοοπέας ΧΙΥ, οἂρ. δ1 - ὅδ. υϑὶ ρ]ατίπια μ᾽ Δοοπέατιμ σΘΠΘτα δέ 
ΘΠ ΘΟΠΙΠΙ γα η ἕπτ. δέ πὰ τηᾶρῖα 4πᾶπὶ ἀταθοα Πποιηϊπᾶ 
ῬΙδοοπέαστιπι ταθτα 6χ Ομγυβῖρρο Ἔγαποο δϑεγιπέιν ΧΙ, 647 
ο. ἀ. χπυὰ]έα. μἰοοηξασιπι σΘ ΠΤ 511} ΡαΠιιηι ΠΟΙ Πῖθτι5 Ομ πιδ- 
πιοτπέυν [{{{ οὰρ. 74. 544. 

Αεποπίοπβοπι ῥ᾽ αοοπέδην ἰαπάαδέ Ατομοβίγδει ΠῚ, 101 ἀ. 6. 
Αρίοῖα ποηιϊμαπέμτ μἴατα Ρ]ασοπέδτγιπι σοποτα 1, 7 ἃ. Ῥμιοχο- 
δὰ μἰαοοηΐας ἔ, 6 4. 6. πιρέϊα!15 ρἰαοοηία ὙΠ]. 980 4. 

ῬΙαΘαῖβθθ ὰτθὰθ 5ᾶορα τηᾶσηδς ἱπορέϊαο ἱπαϊοίυτη οδὲ ΧΊΨν, 631 ἢ 
ῬΙδοὺβ. υἱοῖιβ ἴῃ ἀϊέίοπε Τ τσοίαπα ΧΙΥ. 6044 ἃ. 
ῬΙαρίαν. ΟΡ ΠΟ 6165 ΠΟΠπ}}ὰ Βα τ απι ΑΘβο 10 ΒυΡτίραΐ 1. 17 ἀ. 

ΑἸεχῖβ ΕαΡα]ο [, 20 ἃ. Επλη5. Επσιριαι ΠΗ, Θ4 ἀ. Απερῃδπὶς 
ΨΟΓΙΒΊΙΒ 5105 ἔροϊέ ΕΤΊρἢ 5. ΠῚ, 84 ". 

ῬΙαησοη , πιογοίσχ Αἰέοα ΧΗ, 8». ὅ067 6. ραίτία ἈΠΠΟΡΙα, 
Ῥδβιρ μα οοσποπιϊπαΐα. οὰπὶ ΒΔΟΟΙΪ ἦα δηγϊοἰ εἶα) σοπέγα ἶ μἶγὰ 
4πδάδπι οοοαβίοπο ΧΙ, ὅθ4 " -ἀ. 

ῬΙΔΠΡΟΝ 9 ππριιοπέαγί 5. ΕἸοις ΧΥ͂. 690 6. 
ῬΙαπροπΐιπι. ἀπρσπιθπέα ἃ ΡΙΔησοπο ἰηγοπέμη ΧΥ͂, 690 ε. 
ῬΙδηὶ. οἰγου!αίοτος ΧΙΨ, οἂρ. ἢ. 
ῬΙαπίδς φιδοίδπι π6ο Πότ πὶ πθο βθηῖθη ὑτοάπουπε [{, 62 ἢ, 
ῬΙαβύϊηχ ἴῃ οοὐίαθ! ᾿᾿άο ΧἼ, 487 4. ὁ. ΧΥ. 6606 ἔ. 067 ἃ. 
ΡΙαίαθα. δὶ δάνουβιβ Ρογβὰβ δοίοπι ἰπβέγυχοτο ατγαθοὶ ΕΥ. 148 (. 
ῬΙαΐδηιιβ οὐ νἱεβ ἀπτθὰ γερὶβ Ῥογβάσαπι ΧἼΗ, ὅ99 ἃ. εἰρ οι ρ]ὰ- 

ἔδηυ5 ΧΥ͂, 701 ἃ. 
ῬΙαΐο ΡΒ Οβορπι5. Εἶπα ἀϊοέσπι ἄθ εἶθ 4 ὙΟΒΕΙΤῚ σἰέθ ποβοῖπιπέ 

1. 91 ν. ῬΙαΐο δὲ 411 ρἢ Ποβορὶ στ  ἀθηξατ ἃ" Εἰριογαές δοπιῖοο [Π. 
οἂρ. δ4. ΡΙαΐο οαιέϊοπθηι Θοπιηιθη δ ἢ ΡαΠρ ἢ ἷ5 ΠΟΥ 5. ΠΟπιῖ- 
πὰ {Π| 99 4. Πιοτοϊορσίαμη. ποοέαγπιμη Πγ ται! ΐοιπι σοηξοοϊέ 
Ιν. 174 ἑ. 

ῬΙαίο {πιαπο παίι5 8. οἵ παπᾶο νἱέα {πποέὰβ Υ΄. 217 ἃ. ".. 
ἴαϊβα ἐγαάιάϊε 46  οογαῖὶβ πα! Πεῖὰ Υ΄. οαρ. ὃ ὅ. ΡΙατε5 ΡΙαΐοπὶ Μῆι- 
86 δὲ δυύτοσοβ δβχργουσγαπέι ν 14, ἂρ. ὅ7 -ΟἹ. 

ῬΙαίο οἵ ΤΠ γοῦγριιβ ἀσσγαπι δὲ ἀυρθηδατ 6 5.15 ΤΘΡΆΒΡΙ 1 οἷ5 οἷθ- 

σους ΥἹ, 2383 ἃ. βοογαπι ἁνϊάμπβ Ρίαίο ὙΠ. 970 ἢ Ῥύοτος 
δηέε ἀδοίπηιπι οοέαντηι ἀπ πππὶ ΠΟΙ αὐ ν ἰπαπὶ σϑέατο Χ', 440 Ρ. 6. 

ΡῬΙαέο Ἠοπιετιιηι 6 βιὰ τοραθ σα ἐχρι! ΧΊ. δ0ὅ Ρ. πεπηϊοα 
ἘΒῚ15. εδὲ βμοεβϑὶ ἰδ] 4, ". ς. ῬΙαΐομομι ΒΕΥΒΊΟΠΟ5 ΘΟΟΤΔΕΪ5. ΡΤΌΥΒΙΙΝ 
Πηχίβδο αἰϊγπιαπέ (ἰονρίαβ, ῬΒαδάο, Τιοη ΧΙ, 05 6. δἴϊαηι 
Νοογαΐοβ ρταθά ἴχογοῖ ναΐξα ἴῃ 56 τι ϑηεϊέαχασι ο556 Ρ] αίοποπι 507 ς 
ΛΥΗΕΝΑΕΙ 5. 1Π], 118 
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ἀϊοέυμπι ῬΙδίοπἶΒ. ᾿ οδέσομπιαν. ἐππίσαπι. 4θᾶπι οχηαπε Πουηΐ 65. 
6556. ρ]οτίας οἰρίἀϊαΐοεμι ΧΙ. 507 4. ΡΙαίο Ατομοίδαμι ἀσουβαί, 
«υοὰ ἀορίησμι ἰηξοτίδοουῖε ; οἰέθαν απο ΑΘο 6 [80 ἀμ οἰ ββίπιι8 
ξαΐῖθδο Ῥουβι θεῖ ΧΙ, ὅ00 ς. ῬΒΠΙΡΡο ορογαπι οοπίμ! ες δ αδἂϊ- 
Ρἰδοοπάιϊμῃ τοριιαν ΧΙ. 00 «5. ἢ, πιαϊοάτοιβ Γαἰξ ἴῃ πιιϊέος. ΧΙ. 
ον. 114 54. ᾿Ἰηνιάϊι5 ἴῃ. οοπἀἰβοῖρα!05. ρτδοβογεῖπι ἴῃ Λοβοὶιὶ- 
πο οὐ Ῥηδοάοημοιι ΧΙ, 07 ο. ὑοῦ ἴρβε ἴῃ σι οι δι ρτοϊοοίι5, 
οδάοηιν ἰαπιθη ἄδ οαπιδθα σαν Π]δέτι5 οδὲ Ασα βέϊρραπι 507 ". πιοτέιι9 
δοογαίθ ΠΟΠῸ δηλη0 6556 ἐπιβδὲς οοπ Ἰβοῖρι!05. 56. δηΐπι ἰἤοποαμι 
σ855 41 "}1 βιιοοοέοτγος 1018. ἃ. Ὁ. ἀϊδοῖρα!οβ παθΐε ᾿πρὶο5 οἱ ἐγ-τ 
τὰ πηῖοοβ ΧΙ. οἂρ. 119. 

ῬΙαίομΙ5. ἀϊδ]ορὶ πνθτε} ΔΠ 16 πὶ βαμέ, ΠΟΏΠΗΝΙ οχ Ατιβειρρὶ ἀϊδ- 
Ρυξαίιοπῖθτ5 Ἠαιιβέϊ 9 4}1} οχ Απεϊβεμθηῖβ. δἰθὶ οχ Βυυβοηῖβ Ηο- 
σαοϊοοίας ΧΙ, ὅ08 ο. ἀ. φοσπᾶο οἷτιβ {πα 65 που πε ἴῃ Αοαήομιία 
Χ. 419 ε. 4. Ατοϊιαοαπαββαιι πιογοίσίοομι ἁπιανὶε ΡΙαίο ΧΠΠ. 

τ 589 ο. ῬΙαΐοπροιη αἰάἀϊνοτας Πἀβέμοποα Ατοαάίοα ΧΙ, 547 ἀ. 
ῬΙΔέΟ 8. ΡΟ] μα δυπηχούϊουπη. ἄθ Ῥουὶδ νοὶ οογοτὶδ ἀἰβίσἐ- 

μαοπάῖα ΧΥ͂, ἐὰρ. 10. ἐιοξομπιρβγομοβὶβ ΧΥ͂, 679 ἃ, ". 
ῬΙααΒ 85 ΡΠ ΟΠ ῖθ.ῳ. ἀπάϊπὴν οὐροὴ ΧΙΥ, 631 ἢ 
ῬΙοϊαάοβ, δαθάθηι Ῥεϊοϊδάοβ. ἀρὰ Ἡοπιογυμι δὲ αἰΐοβ ροοίαβ ΧΙ. 

οαρ. 79 56. 
ΡΙεἰοποη. ππδέγοπι ΡΙοἰφάιϊμη... ᾿ηξεσέιβ Ροτβοαυϊέιγ Οτίοπ ΧΙ. 

490 ἀ. ἢ. 
ῬΙοϊβέασομυ5. ῬΙοἰβεμθηοβ. γἹάς Ῥ᾿ έτος. Ῥ] ΕΠ ΘΠ 65. 
ῬΙεπιοομοδ6 9 ρΡοβέγοημιιβ ἄϊεβ ΕἸ]Ἰδαβιπίουιιπ πιγϑέοτίοσιιθι Χ[. 

409 α. Ρ. 
ῬΙοπιοομβοῦ, ν88 ἤοῦ δ. ἀἀὸ ὑξαπέυν πὶ ἘΝ ουιϑ᾽ ΠΊοστισι μὰ Ὑ ΒΕ ἸΟΥ τ τὴ 

οοἰεθγαύίομο 1ρ 14, 
ῬΙοπ πηΐο ἱπογομιοηΐπαμι οαρίπηξ ΘΟ ηΐ ἴῃ τπασὶ δὲ ΟΊ ΟΤ 8. ἴῃ 

Βοτέϊα {Π|. 74 ο. ἄς δοίηῖβ τυτβιιβ {{{. 58. ο.Ψ 
Ῥ]ο παρ ογαβ ΡῈΓ ἰοοὰπι Πποπιϊπαξιβ 6δέ Βορ ἰδία ααἰᾶαπι ΥἹ. 971 ἃ. 
ῬΙΘυγαίι8. ἔγαίου (ἀθβεμίομβ ν 6] (ἀδπεθι!, χορ ΠΙγτίθγιμι. ἃ 

{ταίτε ϑοοῖδυ5 Χ, 440 ἃ. 
ῬΙϊοῖα ρῥἰαοεπία ΧΙΥ͂, 647 ε. 
Ῥ]πέμῖπο. Αοσγρέϊ ορρίάϊμη 1, 84. ἃ. 
ῬΙΙΒέατομι8. Ἠπΐο Πθτοβ βο5 “Ὑγιεινῶν ἄοφδίοανε Ὦίοο!οβ. ΥἹ]. 

321 ἅ. 
ῬΠΡμοηο5. Εἴπ5 ἀοπατίαπι ἸοΙρμίοιαι ΧΙΗ, Θ0 ο. 
ΡῬΙϊδέαβ. Πανίαα ΡΠ οοΙάϊα Π.. 5}. ἃ. 
ῬΙ]οίεβ ρίβοοα Υ11. 988 ". 1άθπι φαὶ αἰΐαβ χεστοεῖς Υ!, 807 ". 
ῬΙυϊΕ γ δοῖθα5. {τϊεῖοο,, ταηὶβ ὙΠ, 388 ἃ. ". 
ΡΙπέδτοιιβ ΑἸοχαη τί πε. σταθμὰ εϊοιιβ... ἀοἰ ρμοβορ ἰδέα ἔν Το. 
ῬΙμέϊ πιδέοῦ ογο ἈΝ Υ. 694 ο. Ρίπει ἰρϑαπν 6 ἔοσγαο ρομ θέν θὰ 5 

δἰσοοτο βροταπῇ 4 πηοία!]ὰ Τοάϊαπε Υ1. 933 ο. 
ῬΙατῖαο δυοίου οἱ πποϊογαίοσ Πυρρὶζον ΧΥ, 67 «. 
Ῥηγέμαρογαβ, Οὐρτὶ τοχαΐα5, ἀἄσμπα δοοῖριε αν ΑΙοχαπάτο ἹΥ, 167 ο. 
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Ῥηγχ. τὴν ϑεῶν χρησμοῖς χκαϑωσιωμένην πύκνα Ψ΄. 213 ἡ. 
ῬοοΠΙαίον. γι46 Ῥιποον πᾶ, κήρυκες οἴη. Ρἴποοσπᾶς Χ, οαρ. 26, 

Ῥοουϊα ἐγία ἐαπέπμπι ΒΙΡομάα βαρ θπέθι5 [{. 36 "»-4, Χ. 44] ς, 
Ροο αν αὐτοῖπὶ ῬΆΠΙΡΡΙ [Ρ. 1 4. πιαίοτα ροοι]α μοϑὲ 606- 
πᾶπι ἀαία Χ, 423 6. δὴ γοϑίογοβ δἰΐαπὶ τπϑ] τ 5. 1) οτπέ ρο- 

οὐ] 5. ΧΙ, οὰρ. 4. ροουϊα ΠΟΙΠα: νἱάς ΕἸ ΘΕΠἾα, (ορεῖοι ; νἱάς ἴῃ 
Οορέαβ. 6 πος 5. δαῦτθα ἔθοϊς Ασδέμοοϊοβ ΧΙ, 400 ἃ. ροουο- 
γσαμ οβίοῃίαίιο ΧΙ, οἀρ. 14. Ροου]α ἴῃ ρῥτϑίϊο μαριέα Χ . ἐαρ. 16. 
Ροου]α οδοϊαία δυτθὰ οὐ σϑμιηνΐβ ἐἰδεϊποία οαρ. 17. ρόσι]α [πίο- 
ταία ΧΙ, οἂρ. 80. ΧΙ. 489 Ρ". ὁ. ροοιίαι Βοπὶ ἀοἱ., [ονἱβ ὅϑοτ- 
ψαδίοτγ 5. ϑαμιίαίςί5 ΧΥ͂, οαρ. 47. 

ἴ)6 μοου!α οὗ οἰπμηΐπο ἦθ ναβὶβ ροίου 5 ἀσίζυν Πὐτο ΧΙ. 
ῬοάαΙτῖτι5.. οχίπηπι5 πιο ϊοις Χ, 4δ 8 6. 
Ῥοΐοβ. ἀρᾷ Ἠοιϊποτυμπι., ῥτίπιια ραγαβίξιβ Υ]. 296 ο. νυἱπογαξιν 

ἴῃ νεηέγο 114. 4, 
Ῥοοβὶβ τηπηϊοα: δὰ π885 οϑὲ Ρίαίο. βε ᾿πνοηϊέ δᾶπὶ Δ] Χδη ΘΠ 

Τοῖαβ.) 4αϊ ἀπές Ρ]ΐοποπι ἀϊα!οροβ βουῖρϑιε ΧΙ. 50 ". 6. ρο6- 
515 Ῥγοβαίοα Χ, 445 ν, ΧΙΝ. 639 ἃ. ρβοθβθοβ βοθηίοδς βα!έαΐξίο- 
165 ἔγο5, ἐγαρίοα. ΟΟμΐο8.. Βαίγ το 2 ΡΟΘΒ605 ᾿γγίοδο ἰδ ἔγοα, 
Ῥγχγβίοπα, ογμπορδράϊοα, ΠΥροτγομβοιαίϊοα ΧΙΥ, 680 ς. ἃ. 

Ῥοείαο. Ῥοεέϊβ νἱηὰμι Ῥεράβιιβ οϑύ' ΠῚ. 39 ο, ἀρὰ ργδοβέλ πε ββι μη 5 
Ροοίαβ Ὑθίοσοβ ὑϑρου {ΠῚ ΡΓᾶγὰΘ ΠΟΠΏΠ]]Δ6 βρηξοηέίας [{{Π. 
1 ν 

ῬοΪ]οπιατοποσαμι Ροτίίοιβ (7 πολεμάρχειος στοὰ) ῬμΠαπές Υ΄. 
210 Ρ". 

Ῥοϊδμΐ οι πηού 5. ΕἸ} 18}185. ΧΙΥ͂. 618 «. 
Ῥο]επιοπ. Αοφάοπιίοιιβ. δθβέομιιι5 {1.4.4 6. δ δοθπαπι 1ξυγο5. απ 

πιοάο Βοτίατγὶ βοϊέι5 Χ 419 ε. 
Ῥοϊεπέδπι ὁχ μογᾶθο [65 010 οοπιοάιπέ ἀἰϊ ΠῚ. 111 ἔ. 112. ἃ. ρο- 

Ἰοπέα νἱποὸ ἰηϊϊοὶ βοια Χ, οαρ. 40. 
Ῥο]5 Ατρίνιβ. στὸχ ϑυσγδοιβάσαμ 1. 31 ". 
ῬΟΠΠ5 Αἐποπϊ θη δἰ8 ΧΙ, 477 ς. 
ῬοΙ αν γίμππι ἱπ δ: 9] ὰ 1. 31 Ρ. 
ῬοΙυβ. δ( ᾿πνϊξαίίοπμοπι δ αν απο ΔΟΙΓαάίπαθ οταξ. δοηβοοίιβ 

γυ 907. ὃ. Ὁ. 
ῬΟΙγάγοΠι5. οορποπιίπο ἡδυπαϑὴς. Ἰοσαΐαβ χηΐββιβ Τατοπέϊμ ἃ 

Διοηγϑῖο ἱππῖοτο, ἄς νο]υρίαέα ἐᾳηάτιαπι βιιπιπιο θΌπῸ ἀϊδρυξαέ 
οὐππ Ασομ γία ἈΠ. οαρ. θ4 54. 

ῬοΙγαάο5 1οοάἀδοπιοηῖιβ. Ναιο] 1415 ραίον ΧΙ, ὅ50 ἀ. 
ῬοΙγ] 5. Μοσ αν Π]λπι5, ΟἸδοἱ ραΐον [αἶδδο ροτθοέιν Υ11].990 Ρ. 
Ῥο!γοῖοα., τποτοίτῖχ Δἰεοα. ἃ {πὰ ἔα) 16 ἐἰέα! πὶ [δος ΑἸοχῖς 

ΧΙΝ. 6042 ο. 
Ῥοϊγοταίοβ.. δάμη ἐγγαηηιθ., «αἰ αι! ἃ} 115. πὶ τ ρ!οΠἑ 115 διὸ ἴῃ 

Βθηθτθ ΠΟ] 6 οβϑοῖ, οαργαβ. ΟΥ̓́ΘΒ.. 8.105. Οδποα, Κἰ ΚΑ Δι 
ἐταπϑίοτοπήάνμ οὐγαν ΠῚ, ὅ40 4. Πιγάοτιιμιν πιο ΠΤ εΐολιι ἀοια- 
ἰὰηβ. Ιαὐτὰπι δαιαΐ ορροβιίε ἀπῖοὶ ἀποομὶ Πυγάοτιμ, οἱ δδα- 

1135 
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τπυϊοτυια ἤοτοβ ΠοτὶθῈ8 Πγά 5 ΧἼΊ. 540 ἢ. Ραϊαοβέταβ ἐδπαιαπι 
51 ὲ ρου] οϑαβ ποθ ἀϊ ονοσίίαιιο ᾿πδεὶε Ἀ ΠῚ. 609 ἡ. ΡοΙγογα- 
ἐἰθ δοίαίο νἱχὶς Απδοσεοὸῦ ΧΥ͂. 673 ἀ, Απδογθοπέῖβ δοπιαλι5. ἴῃ 
Ραογὶ ἀπιοτο ἔς Ρο]γοτάίοβ. ΧἼΠ. ὅ40 6. πιοάϊοπιπι παραοταῖ Π 6- 
πιοοοάοπι ὑτοίοπί αἰαὶ ΧἼΠ, δ᾽22. ΡΝ. οοοίδιι5 εδέ ἂν Οτοοία ἰν]4. 

Ῥοϊγοταίοη., Οτιξοπβ ἤΠ 5. ἈΠΟ Πδθθηβὶβ. θ6]105 Δοοιιβ8η8.. εἰθο- 
ἀγεῖβ 86 Ποπι ἱπέοπάοτο αἱὲ ᾿Υ, 178 ". 

Ῥοϊ]γοίοτ 9 οἰἐπατοράπ5 ΥἹ. 24 ἀ, 
Ῥοϊγάοτιβ Τ οἶτι8, πιοάϊοι!β Ὁ ΘΟΠΙ πη ἢ 58 115 Απεϊραίτι ΧΗ. ὅ48 ε.. 
Ῥοϊγειοίιϑ, Τυχυτίοδιιβ Βοπιο, ἃ Απαχαπάγι ἀθ δοπιῖθο ρογβέγι σία 5, 

αὖ 4 ρμαϊτ πο πῖπιπὶ ΔΡ] ἱρυτ 55 ΤΥ. 166 ἀ. 
Ῥοϊγοιιοΐιϑ. ΑΟΠαθιΒ.. ΡΆΤΟπ5. οαγπίηπμι δ οἰἐπαταμι οαπέδέοσιιπι 

ΧΙΝν. 638 » 
Ροϊγίἀαβ οαπέου 9 οὐἶπ5. ἀἰβοίραιβ ΡΠ] ὰ 5 πλιιβῖοο δοτέαπιϊπὸ νἱοὶξ 

Τιοίμουαμι ὙΠ. 8.52 ἃ. ". 
ΡοΙ γί άι5 βου ἔἤσαπ Ῥοέθαμι ργδοίοτοιπέθμι ἀοέϊηυέ. δὲ ρατέδπι υἱ- 

οὔϊπιας οἱ ἀρροβιῖε ΧΙ, 459 ἃ. 
Ῥοϊγπιδέμἶα νὰπὰ τὸ ΧἼΙΠ. 610 ἃ. 
ΡοΪγπΐοοϑ, Οεάϊριὶ ΠΡ. ΧΙ, 46 ἔ, 
ῬοΙγυρὰβ ρίβοῖβ Υ1|. οαρ. 100 - 104. ΡοΟΙγΡ τ παι! οἂρ, 10 ὅ 54. 

ἰάοπι πάθε! πι8 ροΐγριϑ γοηισαπβ ὙΠ, 317 Ρ. 
ῬοΙγρῚ ἀσβογιρίϊο, ροάοβ.. δοοίδθι!α, αἰταπιθηξιπὶ. ΠΊΘΟΟΠ 

ὙΠ). οἂρ. 101. ΡοΙγρΡὰβ 56. 1056 οομπιοάοτα [4150 ρου οξαν δὰρ. 
10:2. τὰυΐαξ οοϊούοια 114. ὙΠ]. 3517 ἃ. ἢ. ἱπάθ πχομοπὶ ροοΐδο 
ῬΟΙΥΡΙ οχϑηῦ]ο δοοοπιπηοάαπάμμηι 5656 ἐθπιρουὶ 5 οἵ Πουιϊη θι8 
1θ14. εε ΧΕ, 513 6. ΡοΟΙγρὶβ οἷοᾶο τάμπιο δαρίξιν Υ{]. 317 ο. 4, 
δὲ 5816 διέθ οαθῖ]Ὲ δἰυ5 αύβροτβο ὙΠ. 316 ἢ. ροϊγρὶ οοἰξαβ εἕ 
δοπογαίϊο ὙΠ. 510 6. 317 ἃ. ε. 

ῬοΪγριιβ ἰπ οἷνὸ νῖτοβ μα οὲ ἀρητοάιβίαοαβ ἢ, 63 ἢ. 64 ἃ. 
ΨΠ, 316 ο. ὙΠ. 8506 {. εχ οοιιοβο οσιίο ρΟΪΎΡῸ ππογέθιβ οδέ 
Ὀϊοροποβ Υ1Π. 341 6. οχ δοπιθϑὸ διοαθιμαι ΡοΪγρὸ ὕεπα οοπ- 
ἀϊίο τιουίμτ5 ΡΒ] ΟΧϑπιβ 1014. ἃ - ἃ. 

ῬοΟΙΥΒΡΟΥΟ ΟΠ... ΠΟΡΙ 5 δίαοοἀο., συαμάϊονῦ παῖ. απο ἀρροῖι5 
ογαξ, βαέασο οοῃβιιονογοῖ [Κ΄ 1 δῦ ο. 

Ῥοϊγβέγαξι ΑἸΠμοηἰθηβῖβ, ὙΠΟΟΡΕταβεὶ ἀϊδβοίραϊι5. ΤΎτγμοπιβ οο- 
5Πομλη6. Εἰθὶοἰ πάσηι νοϑέοβ ᾿πὐπονας ΝΠ, 607 ἢ. 

Ῥοϊγέοοηιιβ. ΟΠίογιπι ἐγταηπιβ ΥἹ. 959 ἃ. . 
ῬοΙ ΧοπτΒ Τ᾽ αὐτοιηοηϊία, Ἰοραΐι δά Νιοοάοιαιπι ΧΙ, 471 ἔ, 
Ῥομια. γἱάς Μαϊα. 
Ῥοϊηρα Απεοοιὶ Ερὶ Ραμ Υ, οὰρ. 29. κᾳ. Ῥεοϊοπιαεὶ Ῥ. ]αἀοΙρ 

γ΄. φὰρ. 9ὅ 544. 

Ῥοπιροΐαπαβ ῬΒΠαΔοΙρμο ἢ 5ἷ5.. νοςαθαϊουιηη γοπαίου ΕΠ. οὰρ. 58. 
Ῥοπιροίια5. Μίαρπτβ: ἐπ {Π|ὰ5 ἀβᾶπι Αἰεϊοὰβ. ραοάοιῖθα ΤΟ Π ο 1ὰ- 

ἄμμι ἰμγοπὶε 1, 14 ἢ, ͵ 
Ῥοιηροίοι, Ηϊβραμπίας. ορρίάτμπι, ἀιαβὶ Ῥοιηροϊοροϊίη ἀϊοαβ 1. 6, 

Ῥοιμιροῖϊ ορρίάαμι ΧΙν, 027 ἡ 688 ἃ. 
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Ῥοπιρίουπι ἔα οἄποτα Χ', ̓ 41ὖ ἃ. 
Ῥομρ ας Ναπια. Ὑἱ4. Ναμιδ. 
Ῥοπιρί ας ρμἰβοῖὶς ὙΠ. οαρ. 18. οὲ 90 54ᾳ. 4ύοπι οοπιθάοτα ποῖα 

ΥΠ. 988 ". ποιιθὴ μαβεὲ διὰ τὸ προπέμπειν τὰς ναῦς ΚΙ]. 
984 ἃ. ἰἄσπι ρπίαῦαυτ δέᾳι6 ΟΠ ΓΥΘΟΡΏΤΥΒ ἰδ1᾽΄ 4. οχ Ποπιῖπε ρῥἰδοῖβ 
γΠ. οἂρ. 19. Ροπρῖ!β Βόπο ἔμποταξς χμᾶσα δχεγοοβ Υ]. 
2.88 ἃ. 6, 

Ῥοπέϊας ἱπβυΐίας δή Εἰγυτίαπι. οχ δάγουβο Τατγτδοῖπας ΥἹ]. 994 ς. 
Ῥομέϊ 15 ΝΙοοπιθ  οπβἰ8. ΡΒΠΟΒΟρΡι5.. ἀοἱΡποβορϊβέα 1. 2 ἃ, 
Ῥοπίέοομαγυάϊβ : δῖο ἘπΣγκιοβομίεμι ΔΡρΡΕ]αὲ ΗΙΡροπαχ ΧΥ͂. 098 ο. 
Ῥοπίοπουϑβ ἴ. 13 6. 
Ῥοπέιβ. Ῥοπεϊσοταηι ΡΟρΡΪΠ5 Βοπιᾶπι ἐγαηβίδίις 1. 20 ο. Ῥοπέϊ- 

“05 τί ἀεἐ δεγαξοπίοιιβ ΥΠῚ, 851 6. Ῥοπέϊοιιβ ἔγτάπηιβ θυοοπ 
ΥἹΙ, 257 ς. Ῥοπέϊουμη ορριάμυμι (οταβιιβ ἢ]. 1] ἃ. 

Ῥοπέϊοα πὰχ ΠΠ. δ 9 ". ἔ, 4115 οαβέαπιθα, 1115 δυϑ!]δπὰ 1{. 54 Ὁ. 
Ποντικὸν ὄψον {Π|. 116 ἔ. Ῥοπέοιμι βαϊβαπιθηέαμι Υ]. 27 ὅ ἃ. 

Ῥορᾶ. οοάαια βου οι ΧΙΥ, 69 ἢ, 
Ῥορυθαβ 41νὰ. Ηδγοῦθ! βδογὰ {. 82 ἀ. Ῥόρυ]ο (λεύκ,)) βιπηῖ!ος 

Ρδοάοτοίος ΧΥ͂, 684 Ρ".. 
Ῥογοο!!β ΓΧ,, οδρ. 7 54- ΡΟΤΟΘΙΠτ5 ΠΗ Δ5Β115 ραγ ϊπι εχ ΓΧ, 

οἂρ. 19. 26. ρογοθ!]οτιιπι ἀμ! ϊαέα οαριίᾳ ΓΧ, 384 ο. ἀ. 1ὰ- 
οἔδπΐοβ ΡοτΟ6}}} ΓΧ. οαρ. 54. ρΡογοε}} ἀ581 ΧΙΥ, 606 ἢ 

Ῥοτγοῦβ οὐ ροτοὰ [Χ, 87 6. 4. ρμογοὰβ ᾿πππηδ 5. τηδρηἰ ει Π15. 1δ1- 
ἄδιη ἅ. μογοῦβ δριιὰ Οτοΐθηβοβ δηΪ πὰ] βδοσιπι ΓΧ, 97 ἔν, 5760 ἃ. 
Ατρῖνι βίιθπι ᾿ππ πιο αι ὙΈΠΟΥ 9 156π|6 ἐεδίυϑ 4165 Ηγϑίοσίϊα ἀϊοὶ- 
τὰν {Π|, 9ὅ ἢ. 960 ἃ. 

Ῥογοῖιβ ψΕῈ] βὰ5. ρἰϑοῖβ ὙΠ, οἂρ. 131. ροτοὺβ Παν δε! 5. οἴ Βοατιβ 
5011 6χ ρΡΊβοιθ5 νοοῖ ο5 βαπὸ ΚΥΠῚ. 391 ἀ. 

Ῥογρηγτῖο ανὶβ [Χ, οἂρ. 40. ΠΙΡγοα ανὶν εἐ ἀϊ5 ΓΙ γαθ βαοσγὰ 1614, 
Ῥουργυῖβ. ανῖβ. ἀΐνουβα ἃ ρουρῆγτίοιο ΓΧ, 3.88 ἀ. 6. 
Ῥοιάοηϊα. Νερίμπο ἔοβεϊ 4165 ΧἬΠ, 90 Γ. 
Ῥοπιἀοπίαΐδο. Προς Ῥαρβέϊ ορρίάϊ. οτὶρίης ατγαθοῖ, βοά βαυβατὶ 

ἔχοις. ποπηϊΐδὶ ππίουπὶ δάδμις ἔοβίμῃ Αταρρδπίοιίπι ἀροηΐον: 
ΧΙΡ. 639 ἃ. 

Ῥοπίἀοηῃῖμβ βέοϊοιβ (υἕ φαϊάομι Ρογροταπὶ αἱξ Αὐλοϊ θυ, οὐαὶ Ρὰ- 
παρέϊιπι ποιιΐπογο ἄοθιι 1556} οομο5 δορί οἢΐβ ἴῃ Ἰοσαΐίοπο Α6- 
συρυίδοα ΧΗ, ὅδ0 ἀ. ε. ΧΙΝ. 007 ἢ. 

Τ,, Ῥοβέπμηπιβ οοηβ} ΧἼΠ. 547 ἃ. 
Ῥοίδμ, Ράρις Αἰείοιι5. Υ1Π. 299 "». 
Ῥοίατο, ἴ)ὲ ρΡοίαπάο ρτδοοορίαμ Μποϑιεποὶ πιοάϊοὶ ΧΤ, σὰν. 67. 
Ῥοιμεῖπα,, εἰρθιοῖηα,, Ῥέο!ομπιαοὶ ΡΉΠἀοΙρΒϊ σφοποιθῖπα ΧΠΊΠ. 570 ἢ. 
Ῥοιπεῖπο ποιτοβραβέαθ βοθηᾶπι ἀρογαογιηεέ ΑἸ ομΐθπβ65. ἱ. 19 6. 
Ῥούθιοβ. {05 ΘοΥΌ ΠΤ 5 δὲ οοτοπὰ δχ 60 οομξεοία ΧΥ͂. 679 ο. 4. 
Ῥοκθαχὶβ, τοχ Ρεογβίοα ΧΙ, 5083 ἢ. 
Ῥοείάαοα, ΛΑ Ῥοείβαραπι πὶ μυρσπανοτῦῖί δοοταίοβ Υ, 21 6, 210 ο. 
Ῥοϊοτία ναϑὰ. Ὑ146 Ῥοουαμι. 
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Ῥοίιβ Ἰαυρίον ἰηἰτο οοοπᾶθ Ηἰπιΐδπι σοπογαέ πυπποσττι ΟΠ] δοεϊοποπι 
ΠῚ. 120 ἀ. ροίῃβ ἱπιμιοάϊοιι Βομα πῖθιι5 Βἰπλ Ποῦ ποσοῖ, τ αἱ- 
χΐ 5 ΠΡῸΣ ΡΙαπεῖα ΧΙ, 004 ς. 4. 

ῬγαθοΟΠ68., ΟἸἑπὶ μἱποοῦπδο. Χ, οὰρ. 26. χήρυχες ἀραά Αἰποπίοη- 
568. ΟἸτπ) οὐ οἔ ρορας ΧΙ, οἂρ. 79. [ἰάοπι ἀρὰ Ἠομιοτγαπι 
ΒῈΟΙῚ ΠΟ ΠΕ 115 πιἱ πἰδέγαης 1014, 

Ῥγδοριβίαίοτοβ ΕΥ̓, οαρ. 71. 
Ῥτγαεῃθδύπημπι νίπαν [, 960 ἢ, 
Ῥτγαοβοῃέιθιβ ἔγαοπάπιῃ ΠΠΠ, οαρ. 62. 
Ῥγδοβε ρίδέογοβ. Ρ]αηΐ. οἰτου]αίογοβ; Μία θαβ, Ν ιρ οάοτια, Ρο- 

(πεῖπ5., ΤΠοράοτιιβ, Χοποόρμοπ, ΥὙἱ146 5ιῖς Ιοοἷβ ἰπ μοο ἱπῆϊοο. 
Οοπῖ. 1.19 Ε 90 α: ΧΙ. 538 ο. 

Ῥγαθβεῖ σ  ΔΈτ ο65. ΠΝ 665. ἴῃ οαριξ ΡΕΥ ογθοίοβ. σ]αάϊοβ 5686 ὑτο- 
γοϊγοηίεβ ἱσποιηῆιε δυοιηεπέοβ ΕΥ̓. 129 ἃ, 

Ῥτγαδοίοχίαία γοῦνα Χ. 453 ἃ. 
Ῥταμπιηΐα ρμοίτα ἴῃ ἔφατο ἴπβαϊα 1, 30 ὁ. 
Ῥχαπιηΐτπι γἱπυ οΥαβδιαϊα οὐ πα] {πιπὶ ἡπέγίοη5 1. 10 «. Ῥταιηπίσπι 

Τοβθίαηι 1 98 ἔν 299 ἃ. Ῥταιηΐαια ναι ἴπ ἴοατο ἰπδαΐα ἴ, 

90 ΜΝ. ναγίαθ ψδγίοσιπι ΒΌΡΟΥ 60 βεῃέεπέϊας 1, οἂρ. δ. 
Ῥχαίζίπαβ ῬΒΠαβία5. ὀρχηστιχὸς 1. 292 ἃ. 
Ῥχταχίξοὶςβ βέδξυατιι5 ΧΙἼΙΠ. 591 ἃ. ν. 8 ἢ, 
Ῥτοιιπαάοβ {πγπηϊάοβ Υ11. 328 ἢ, 
Ῥτίαπιις Ππχυγίαπι γἰζαροταῦ ΠΠοσιμὰ 1. 9. 6, ΠῚ οαάαγοι τεαἀομχέιι- 

τὰκ ψοηϊέ ας 91 ἢ“ ΣΦ, .9 4 αὐ ὙΠΟ, Σὺ 
60 οὕπὶ Δ]ἴὰ5 Το5. Ῥτοίϊοβαβ . ἔσπι ΡΠ] οσιπὶ ρμοοαϊι οἴδετε ΧΙ, 
781 ο. χιυ!εἰβ ῥταοίοσυ ΠΙσσαθαπι πξϊέασ ἀχουῖρὰ5 ΧἼΙ, ὅδ0 ΡΒ. 

Ῥτίαριιβ, οοσποιιθη Βδοομὶ ἀριά [μαπηρβάθοπος. ἴ. 30 ν. Ῥσγίαριυς 
Βδοοθο δἀβίαηβ ἴῃ ροπιρὰ ῬιοΙεπιαοὶ ΡΠ ϊαἀοΙρμὶ Κ᾽. 201 ς. ἃ. 

Ῥυι μας ἄθο οὐ]αΐας φααπιηᾶμπι γῖμι μΒαθοὰπε ΠῚ, 363 ἀ. 6. 
Ῥυίβεῖβ 9 ΡοοΙ] βροοῖοεβ ΧΙ. 784 ἃ. 484 ε. 496 Ρ. 
Ῥτοῦτοη.. ᾿ἰσηθιβ ογαίον ΧΙ, 49 ἃ. 
Ῥτογ]οιπαίᾳ στἰάϊοια αὐ ἰπϊξαιομοιι ρτοθ]οπιαΐίαπὶ Ατἰβίοξο 5 1, 

19 ἀ. 6. ἢ 
Ῥγοοποίᾷο5 δριιά Χεπορμοπέοαι ΧΙ. 490 ο. ῥτοομοϊάϊοπ ΧΙ. 478 ο. 
Ῥτοοϊιγίεβ.. Ροο] βροοῖος ΧΙ, 490 ε. 
Ῥτοοὶ ΟΌΤ Ἔχϑθογδέὶ βἰπέ ΡΒομιίαμη οαηέοτοπι 1. 14 "ἢ - ἀ. Ἰαέτυποιι- 

Ἰοσιιθν. Ππ4ο. ἜΧρουϊοραπίαν «αΐδηαπι ῬΌΠΟΙΟρο οδββϑέ μοἐϊξασιιβ ἴ. 
ορ. 29. 

Ῥγοοῖοβ, Ερίάαυτὶ ἐγγάππαβ, ραΐογ Μοἰββαθ, ὑχουὶβ Ρεγίδπατί 
ΧΠἼΠΙ. ὅ89 [Γ΄ 

Ῥγοοπίάοβ., σαγοασαπι σο πὶ φιοάάσιῃ ΧΊΥ͂, 603 ". 
Ῥυοσοπποβίια Ατἰβέοα ΧἼΠ], Θ0 ἃ. 
Ῥτοάϊοιιβ τι ἀοίασ ἃν Αορβομίης ϑοογδΐῖοο ἴῃ ἀϊαϊοσο (ἈΠΠ1| Υ΄.990 ". 
Ῥγοοίίάαο, Ῥτοοίὶ ἢϊαο. ἔσγογο ᾿θογαμπέοϑ Ας ΡΕΑΝΙ ἃ Μοϊαπιρο 

ΨΗΠ. 340 ἃ. ν. 
Ῥτοιπδο ότι Γοβέιμι ἀραιὰ Πιαοοἀαοπιοηΐοα. ΧΥ͂, 6074 ἃ. 
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Ῥγοιηδοῖι8. ἱπ ἰυϊ5 ἃν ΑἸοχαπάσο δά (δ)δηΐ ἐππυα αι ἱπϑεϊ εἰεεὶς 
Ραϊαδμι Ὀἢ]ναοἰξαεικ αὐ ορέιβ, «παύτίάπο νοβεχηοτέιαβ εδὺ Χὶ. 437 ", 

Ῥχουιαηροβ ΥἹ. 950 ἃ. 
Ῥγοιιοέξιοιια τ τ που 5 ΒΟ απ πὶ ΡΟΘδπ ἰσηῖβ ασέο Δθ] δεξὶ οαρτιέ 

νἰποῖτο ἐμβοίαν: τργάο ΘΟΥΌΠΑΙΑΙ φαρ εἰ8 πιὸ5. οτίρίηοιν οορὶξ 
ΧΥ. 672 ε. ἢ. 674 4. 

Ῥτγοηὰ πιϑῆπ8. χεὶρ καταπρηνὴς 9 βα!ξδεοηΐα Βροοίοα ΧΙΥ, 630 ἃ. 
Ῥγοπαρεῖα Πὰς ρτοοῖ, ρμοκέζαδηι ΞΒΡ6 δχοϊάοσαπε, οομῆαπὶ ἀρϑοῖ 6- 

ταυπὲ ΧΙ 528 ἀ. ἰ 
Ῥτγοποιῦυβ Βοθδμι5., ΟἰΑΓ  ββέπηιβ πμιβίοαβ. ΔΙΟΙ Ια ἀϊα ῬΤΑΘΟΟΡΕΟΓ 

Ιν. 184 ἃ. ργιηηβ οἰβάθηι {1015 οπιηΐα πιοάοχιμι Κθιογα ροτοσὶς 
Χαν 91: -, 

Ῥτοοσπιῖα ἀγησίχορα Ῥιπάαν! ἹΨ΄. 180 ε.. 
Ῥγορίπασο, ποιμεπεξπι Βαϊ ιζα πο ἀΠ 4πὸῖὶ δ διδοπάμππι ἱπν ξαγα 

Χ, ἐαρ. 41. Κ. 199. ἃ. ἰἕεμπι ἱπέθυ ροουα αἰέοσὶ οἰ ψαὶᾧ ἄοηο 
οἴἴϊεγτες Κ΄. 101 ς«. ῥτορίποεῖο Οδτιηαποσιμα {Π. 4 

Ῥτορίβ ἈΠοάϊα5, οἰ ποτοο α5.. Ἱπᾶ ΡΠ. δέαδαμα., οχίσιπι ἀτές ἘΠῚ, 
947 ἴ. 348 ἃ. ; ; 

Ῥτορομιὰ. Ὑ14ς (πϑίκεϊο. 
Ῥτγοβοθηΐτι. οορσ ποθ ΝΑΠΗΪ τποροέγι οἷ ἈΠ, 587 Ρ. 

Ῥγοβοβίαμι., Ιοοτ5 Αδίο! 6. Ρ1 ρῥίμσοῦπας ἀοίαθσπι ἢ Ηοσειο: 
οοηῃδοογαίμπι ἔΧ. 411] ἃ. 

Ῥχοβοσρίπα οὐπὶ βαῖς Ὑἱτσ 5 ΠΟΤῸΒ. ΘΟ Ποῖ: ΧῊΊ, ὅδ4 Ρ. νἱο! β: 
οὐ βοῦσιπι ἔχις οὐ]οότοια. ΧΥ. θ84 ὁ. οαπέϊοα Ῥχοδογρίπας οἔ 
Οετγετὶ ἀϊοαία. ἰπἰ: ΧΊΙΥ͂, 619 Ρ. 

Ῥτγοβοάιδοὶ πυοάϊ βαϊαεϊοπὶβ ΧΙΥ͂. 6391 ἃ, 
Ῥτγοβροϊαίας ἀστολάυτι (7) 5} 1165. ΒΕ] οεθ5. Πασεδαοπιοπίογιαπ. ΥἹ. 

271 ἄ. ε. (011.ὄ Χ, 448 ν.-- 
Ῥγοίασουαβ Βορ ἰδέα ππᾶσμαὰ5. 5} μαγανῖε αἀἰν τ5. {Π|. 113 6. ε- 

Ῥαϊαΐο: ΡΠ οπορ τς. Ὑ ΕΠ. 8.54. ἃ. ρατίος αϑὶε ν Επιρο! 415. Δἀυία- 
(οτῖθι5 1. 29 . 3 

Ῥτγοίαχοίτι5. τιπτι5 δχ ἱπέουοοπξονεθτς τη ῬΊ δέου ΡΏΠΟΝο αν 494 ἃ, 
Ῥγοίθαβ.. πῈρῸΒ Ῥτυοίοαδθ, ἤΠῚ Πιοηΐοαθ, Βόῆιο θὲραχ ἔν. 199 ἃ. 

Ῥοβέψιδι βΒουρμῖτι δασοῦσ ἜΡΙ ᾽ξ. βουρῆππι ῥτασμΐαμι τ οία! 
θ14, ὁ. Γ΄. 

Ῥτοίθαβ δἰαοεάο, 1 δηΐολο ΠΠπ5. ἡπέγοἷβ ΑἸοχαπᾶτνὶ., τορῖϑ οθπνθ5. 
δι αοϊβδίμνυβ πομοὸ ἔἶ. 129 ἃ. Χ. 434 ἃ. 

Ῥτοίομέπαχαμι οΟ]Π ρῖ τον ΑἸΠ ΟΠ. ΕΥ̓, 171 4. ο. 
Ῥχοίειιβ: οἱ βἰῃ)}}15. οϑὲ αϑβεμίαίου Υ]. 2 3. ἃ, 5ἷο ραταβίξιι5 Δ ρὶϑ 

γοοδίῃν Ῥτοίοιιβ μαζύ βάτασι ὙΠ, 545 ἃ. 
Ῥτγοίϊ5. Μδβϑ οπβὶβ. Επχοπὶ ΠΠΐὰ5. οχ Αὐίβέοχοπα., ἃ 400 δέαςοι- 

1Πἰὰ6 ἔαπι Πα Ῥτούαάδτιμι ποιοπ ἱπγομὶς ἈἼΠῚ, 579 Ρ. 
Ῥγαπᾶ. Θογαπιάιθ γασίὰ σθποτ [{{ σαρ. 94. 
Ῥτυβα. ορρίάσπι δά δγβίυμι ΟἸγπιρῖπι [{. 43 ἃ. 
Ῥτγυδβίαβ, τοχ ῚΓγπαθ. ΟΡ. Βυχουτιοβαμπι πο εἴθ ἔδηγοβιι ΧΙ, 

496 ἀ. ε. 
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Ῥχγυβίαβ, Ροουϊὶ βροοΐοβ ΧΙ. 47 ἢ. 496 ἁ. 783 ε. 
Ῥγγίδπειπι 1 παβίοσιιαι ἱ. 32 ἃ. Αὐποπίθπβίθμι, εἶνε ΑἸοχαπάτσίι- 

πὰπὶ 1, 29 4. Ναιογδεϊαγαπὶ. 4π|ὸῸ Πποη ἸἸοορ ας ̓πέγατα πη} οσῖ. 
Ὠἶδὶ πὶ εἰθιοῖπαο [Υ. 150 ἃ, Μυγα]οπαθοσιηι Χ. 49 ἃ. ρτυ- 
τἀπϑιπῃ τϑοία ἀϊσὰς. {πθι} 6 6 Ἰοσιν.,. δὶ οτδεϊβ Πἰσοξ ΘΟΈ πάτο, 
Ραταβι νὸχ ΥἹ. 937 (. 

Ῥγγίαποβ φαοεϊϊο. πὰ σοομαΡβαπξ, ἐδ οομπηοάϊβ ρῸΡ]1οἷβ ἱπέευ 56 
ΘΟ οααεπέοβ Υ. 180 ἃ. 

Ῥτυίδη 8 γ᾽ εβέα ἀρ Ναποτγδεξαβ [Υ΄. 149 ἀ. 
Ῥβεσάα. ἰέεπι βασάς. πηρποπέυπι ΧΥ͂, 690 ς. 691 Ρ". ο. 
Ῥπα!έογίπμι., ᾿πδίγαπιοηΐαμπι πηπιβίοαπι [Υ, 1 83 ο, 
Ῥρῳηδίδα. πιογοίσιχ Αἰίοα ΧΗ]. ὃ86 6. 592 ε. 
Ῥεαμημιοέϊοῃι5. Τὸ Αοσγρέϊοτιιπι , 6Χ δθποα μῃΐαϊα ᾿ἰρανῖε ΥἹ. 

231 ἃ. ἴοπέοβ ΝΠ εἰ Αἰγίοας ἀοβεγέα βουιξασὶ ΟΡ ᾽ ΘΠ 5 ΡΌΘΙΟΒ 
αἴατε ἐχϑυοφάγους 5» αἸΐοπᾳιια ἀδήμους ΥΠ|. 8348 ε. 

Ῥβαιγτίσμι ρ]ασεπέδο κοπι5 ΧιΥ͂, 046 ς. 

Ῥβθρ ΐβπια ἦθ ραγαβιίβ ΥἹ. 234 6. ἄς Ῥτγοξεμε5 ΠΥ, 171 ε. ΄ 
ῬΒΙΠ πα ΘΟτΌΠὰο. εαράσῃ {πῶ6 Τ μγτοαίίοας ἈΥ, 678 ". 
ῬϑΠοοΙ ματι βέϊοα ἂτβ ΧΙΥ͂, 037 ἴ. 638 ἃ. 
Ῥριεπίαπι νἱπὰπι , 98 Ὁ, 
Ῥ5ιἰίαοϊα. ρἰβίδοϊα ΧΙΥ,, οαρ. 61. 
Ῥπιείαοῖ, ἱπ ροπιρὰ Ῥέοϊοπιαοὶ ῬΒΠΔάοΙρμ: Υ, 201 ". Χ. 387 ἃ. 
Ῥεγοίεῦ, γὰβ ἔγισιἀαστίαπι ΧΙ. οἀρ. 108 54. ἰέεπι ογαίμ5 ΧΙ. 

803 ΜΝ. 469 ς. ρϑγοίΐοτοβ δξϊαπι γοοαπέυν πομιοτοβᾷ δὲ ἀπ θτοβα 
]ροᾶ.. 4115 οοπβεοσδέα ΧΙ. 503 ο. 

Ῥρεγοΐοτίπμ. Ροοιαπι Υ]. 330 4. ΧΙ, 508 ες. ἀ. 
Ῥέεϊθα. ἀπὰ ἐχ Ἠαπιδἀγγαάινι5 ΠῚ, 78 ". 
Ῥίοτγοϊαιβ ΧΙ. 498 ο. 
Ῥιογποοορίβ. οοσποπιοη ῬὨΪΟΧοπὶ. ἄς 4π0 ΒΌΡΤΑ, 
Ῥεβαπας νοοαθαίαη πᾶς σοπιροβίέιπι Χ, Δδῦ 6. ἱπ ρμεϊβαμαπι 

σΎῖρ τα ἐδ 14, 
Ῥιο!οριᾶοιβ, Αορυρε τοχ ῥεῖα ἈΠ], ὅ706 6. οορποιιίης οέεου, 
οἰ ἐδέατρος ἴπεγαε ΑἸεχαπάγι [ΕΚ 17] οὲβ. ἀεϊπάς οἰαββὶ 
Ρτδοίεοιι Υ]. 261] Ρ. Τμαϊάοπι πιογοέτίοεπι ροβέ ΑἸοχαπάσὶ 
ο"ίζασν ἀυχὶξ ἸΧΟΤΟπὶ. δὲ ΠΙΡΟΤῸς οΧχ δὰ βιιβοορὶὲ ΧἼΠ]. 70 ε. 
504 Ἰερτεἰπια Θἰπ5 ἸΧΟΥ Βογρηΐος Υ΄. 205 ἃ. πυϊΐϊαβ. βρ! οπάϊάαπι 
φυοάάδηι οοηνίνίαπι ἀοβουιρδὶς ΠΥποοῖ δαμιῖαβ {{Π|{ 100 ἴ. 
101 ἢ ΤΡ. 128 ". ἴῃ οὐπάομι ἈΠΒΟάΪΣ οαπὰπέ ραεδάποαι ΧΥ, 
090 ἢ 

Ῥιο!οπιαθβ, Δορσυρίϊ τὸχ βοοιπηάπ5. οορπομπιῖης ΡΒ Δ οΙρ 5. ΠῚ. 
4δ ἸνΜι ο. Βετοηΐοδο ἢ]ΐαθ, Απέϊοοϊο πυρίαο. ἃφαᾶπι εχ ΝΙΪΟ 
πλῖτεῖε 1014. ὈΙΒΙοἐθοαμπι ΑἸοχαπάτίας ἱπβέγαχιε [, 8. ἃ. ". Υ͂. 
203 ς. πιαρῃϊῆοῦπι Ρομρᾶπι ἰπϑεϊιϊέ, πὰ ἀεβογιθίξαν Υ, 
οαρ. 2 5644. πιαχίπιαβ οἰἴλδβοβ. δὲ ἱπσοηῃίοβ πᾶνοβ δοὐἐοαπᾶαβ 
ουγανῖε ᾽ν, οὰρ. 30. ἔεβέινο τίβῖε δοβιθία τὸν λυτικὸν ΧΙ. 
493 ἢ. 494 ἃ. Ατβίποαδο σερίπαο βίδξιιαβ ρμοδβιιῖέ, γ᾿ γέα (οοτητᾶ, 
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Ῥοο σοπι15} τπᾶπιὶ ἑεποπέεβ ΧΙ, 4097 ΒΡ. 6. ΟΡ τηδέγ πο πὶ 
οὔπι Αὐβίποα ΒΟΓΌΤα πη}! θά (5 ῬγΟβΟΙβθ5 ἃ ϑοίδάθ, τηδγὶ 
δπι ποσσὶ ἰπδϑῖ ΧΙ, 621 ἃ. οπιηίππι ΒΓ ΠΟΙριπὶ ργαδβίλη- 
εἰββί πη οἵ οὐ ἀϊ5βμη 5. ΒΘ ζο πὶ 5101 Ὑἰζαμιν ΒΟ Π5. 
δυτϊοα!αγὶ τποτθοὸ οὐποϊαθαίυσ ΧΙΐ. ὅ38 6. Ῥαπαγείο ρΒΠ]ΠΌΒΟρΡμΟ 
φαοΐξαπηῖα ἀποάδοϊην ἰαἰοπία ἀφ ΧΉ, ὅδ2 6. Ρ]υτίπιαβ Πὰ- 
Βυϊξ σοπουβθίηδδ. φιάταπι ποιΐηα ΔρΡΡοπ πέσ ΧΉΠ, 576 6. ἢ. 
Ἐρβδβπιν ργαθβίαϊο ἐδηιξ. ουἱϊ ρτγδοίεοξαβ ογὰξ Ῥιο]ἐπιδοῖβ ἢ- 
5 ΧΗΙ. δ938 ἃ. ". ᾿ 

Ῥιεοϊδηναθιιβ Αορυρέϊ τὸχ ἐογέϊιβ. Ἐπιογρθίεβ ἴ, Γαββοπίδέοσοπι Πα- 
νυϊε (δ! οταίομι ΥἹἱ. 951 ἃ. ; 

Ῥιοϊοιηδθιβ. Αερσγρίϊ τὸχ αυατέθβ9. ῬΏΠΟΡαΙΟΥ. πανὶπι ἐδϑβοτα- 
οΟπέεγεπι ΘΟΠΒ ΓΘ πα πη οὐγανὶῦ Κ΄, οαρ. 97 54. εἰ {πα ] πη στιπὶ 
οἂρ. 39. Ἰάομιν νἱάθέιῦ δβθ6 401 ᾿ιασοπορβοτία οὐ 8116 πυυ]έα 
ζεβία ἱπβεϊέυ! Ὑ1|5270 ". 6. εἴυβ. δομοιθίηα Αρδίμοοϊθα το- 
σπῦμα ἰρδῖι8 γον ΧΗ, ὅ70 ἢ. 577 ἃ. 1Ιάθπι νἱἀδέυτ ἔπ|558 
οαπὶ 410 οομροίατο οοηδιονοταίέ Ηἴρρα πιοτείσιχ ΧΠΠ, 588 ". 
νἱΐαπι Ῥίο!οιμαοὶ ῬΒΙΠορδίοτιβ βοτῖρβιέ ΡΟ! οπιδοῖιβ Αροβατομὶ 
ΠῚὰ5. ἄς 4ὺ0 νἱάς 1π4. βογιρίοτυμη. 

ῬιοΙεπιαθι5. Αοσυρίϊ τὸχ βοχέιβ, ῬμΙΠομιθίου Υ]. 952 6. ἔτγαΐτγθμι 
ῬΗγβοοηοπι τὸρμο ΘΧροΪε ΧΙ. θὅ4 4. ροῖ οἹἵπι ρογῆάε. οχ- 
ΒΡΟΙΠ δία οταΐ ἃ0 ἀπέοομο Ερίρπαπε., ὥγτίας τορὲ Κ΄. 1905 ἔ, 

Ῥιοϊεπιδθιβ. Αορυρεϊ τὰχ βορεϊπΠ}5.. Επιουρθίεβ ΘΟσ ΟΠ ΠαΤῚ ψνο- 
πα ΥἹ. 252 ες. βεά Καχεργέτης αν ΑΙΟΧΑΠΟτΙηἶβ ΔΡροΙΠἈέι5 
ΓΥ, 184 ο. ἴάοπι Ῥῆγβοομ οος πομπιϊπδξιβ.. 0}} ΠΤ ΠῚ ΘΟΥΡΟΤῚΒ 
τπηοΐομπι ΧΙ ὅ49 4. τερπὸ ἃ ἔγαίγε Ῥμ)ομηθίοτα ρυϊξιβ. Κο- 
τηδπὶ δ βοπδέμπι οοηξισιε ΧΙΥ͂, Θὅ4 ἃ. εἴτι δοίαίε υἱχὶε (ἕς- 
ΒΙ 15. ππθο δηΐοιι5 Ε΄. 174 ἀ. εοάδμι τερπαηΐς ϑοῖρῖο Ἰοραΐαβ 
ἴῃ Δεργρέιπμι πιΐϑδιιβ οδ ΧΙ. ὅ49 4. ε. 

Ῥιοϊοιπδοιιβ. Αοσυρεὶ τὰχ ΠΟμΙ5. δὲ ΑἸοχαπάον 116. ΡΠ γβοοπὶσ 
ΠΠ5. 46 4ὰ0 ἀσίέυν ΧΙ. ὅδ0 ἃ. ". 

ῬιοΙ!οπιᾶοιι5. Αεσγρεὶ τοχ ἀπάδοϊμι5. Αὐ]εΐο5. «αΐ θΘΠ]ὰπὶ ΟἰαΡ1- 
πίαηστι ΘΟ Πάν Κ΄, 206 4. 

Ῥιοϊθιμαθιβ ΑἸονϊοβ, ΑἸοχαπάτιπι ἱπίογξεοϊς . ἐγαίστεμη ΡΠ ρρὶ 
ΧΙΝ. 629 ἀ. 

ῬιοΙοπιαοιβ., ΡιοΙοπιαοὶ ΡΆΠΔἀοΙΡ ΩΣ ΠΠ1ὰ5. ΕΡμοδὶ ρταοβίἀϊο ρταο- 
ἔδοίιι5.. οαπὶ Εἴτοπο πποτοίστιος ᾿ἢ δηδθ ἔθαιρ!ο ἃ ΤΉ γδοῖθιιϑ 
Ἰηξογ[οοίαβ οδ ΧΙ. 598 ἃ. "". 

ῬιοΙομιαβ.. ὥι γτίαθ ορρίάππι ΥΠΠ, 338 ας. 
Ῥιηάεπάτππι πιατίηππι {Π]|10 «. 
Ῥαογοτσιπι ἁποῦ ΧΙ. οαρ. 77 544. εβὲέ οοπίτα παίαταπι ΧΠΠ. 
θ0 4. Οοηῇ, Μαβουϊαβ. ἀπιοτ. 

Ῥαοτροῦὶβ Αἰμοηὶβ Ὀγαββῖοα ἴῃς οἰθαμπη ΡαγαΡαΐισ ἐαπαιαπι Τοπιο-- 
ἀϊαμπν φαοίάασπι ΓΧ. 370 ς«. 

Ῥαρίο Ἠο]οαοπὶβ ἴῃ ἐοιιρ]ο ΠεΙΡἢΐοο βοσνδίιβ ΥἹ, 939 ς. 
Ῥιρπᾶπι ψοΐοτοβ βοὴν (ἰ. 6. οἰαϊποτομι}) σψοοαθαπε ΕΥ̓͂, 178 6. 
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Ῥυϊςοννίπιϊ υἶγὶ ρυ]οουτϊπιαθαθ ἔομηΐπαθ τπαχίπιὶ βοραπὲ αριᾷ 
1μαοοἀαοιιοποβ ΧἼΠ], ὅ00 ἃ, ἀρὰ πηυ]έαβ. βοπέθϑ ταρσοβ ογθὰ- 
υαπέιτ αὶ ρμυ]οοΥσί πὶ ξαϊδβοπέ 1". ο. 

Ῥαϊογ ει ϊπῖβ. 5 ΧΙΠ. φαρ. 30. δοογίαπηθι. ρα] ον ἐμ  πΐβ υἐγὶ} 8 
ΔΕμοπὶβ εὐ ΕΠ 4ς ΧΗ. 0 ἢ, ἄς φοτγέαμϊης ἀρὰ ΕἸδοβ οοηΐ. 
ΧΠΙ. 009 ἢ. 610 ἃ. ρυϊοτιεμάϊηϊς. σοτίαπιθι. τ! θαι δὰ ΑἹ- 
ΡῬβοῦμν Πανίαμν. ἃ Ογρβοῖο ἱπβεϊξαξαπι ΧΗ. 609 6. ἔ, βἰπη!α 

οογίαπιίηα ἀριὰ Πμοβρῖοβ οἱ Τ᾿ ποάϊοβ ΧΠΙ, 010 ἃ. 
Ῥυϊερίυμι. βληχὰ 1. 683 ἃ. 
ῬΌΜΠῚ ρα πδοοὶ. μἱρίοποβ ΕΧ, 508 Γ᾿ 
Ῥυΐμο οὐἵ οογϊ νἱοίπυς ΧΥ͂. 688 Ρ. 
Ῥιϊς. πόλτος- ἱπ Β6Ι]αΥ ϊβ: οἷἶτιβ χηθιΐμοσο ΑἸοδὴ δ ΕΡρίοματ- 
5 ΧΙΥ. 048 Ρ. 

Ῥυι!]οηε5. ἄομπιὶ δ᾽οθαπέυν ἃ ϑυθατνι εἰς ΧἼΊ. 18 6. 
Ῥιιπῖοα πιαϊα, 5. πια]α σταπαία ΧΙΥ͂. οαρ. Θ4»ν α[ἴὰ ἀπύρηνα Βαπέ, 

411 ἀτιγῖβ Ὠπο οὶ ΧΙΥ. 60] ε. 
Ῥαπῖοα τ] 15 ἌΥΡΟΥ ἃ ΈΠ σα ρσϊπιιμι ἴῃ ὐρτγο ρ]απέαία ΗΠ, 84 ο. 
Ῥατσπαι ογαβί. ΧΙ, 047 ἃ. 
Ῥιυγραγαθ.. ΘΟΠΟ γα ΠΙ. 8ὅ 4. ρΡαγρατγαγιπι τπθοοποβ ΠῚ. 87 ε. 

πιϑἰοοτα. βδῖνγα ογὰ 88 4, 6. ρυγραυγάτχιμι μΠπτὰ σοποσὰ 8 8 ἔς 
"05 89 ἃ. {{.-. 89 ΒΡ. οἂρ. 87. Ῥχουογθίαμι. Ρυγρυχα ψογδοῖοῦ 
111.. 89 ἃ. ". 

Ῥυτράχοα νοϑεῖβ δά μοπάιβ ἜἼχαοία δοθα! ροπάογε ἀγροπέϊ δοβίϊ- 
παραΐιν ΧΙΊ , 520 ὁ. ρΡυτρυτοὰθ σθῆδθ δὴ οομιπιοάς ἀϊοαπέιν ἃ 
Ροοεϊς ΧἼΠΠ. 6004 ἃ. Ρ". 

Ῥαΐθο!: ορρίάυμι, “ηικαιάρχεια. 1θῖ εχίρτιια ᾿μβαϊα οαπϊου]5. ἔτο- 
4πεμ5 ἰχ, 401 ἃ. 

Ῥαυΐουβ., οορπόηιον. Ραυβαπίας ΧΗ]. ὅδ4 Ρ. γμαΐοιβ ἀγρθηΐοιιβ 
τιασπῖμη ΡΟουΪαπὶ ἀτοεπίοιμι ΧΙ. 46] ε. Υ. 192 ἃ. 

Ῥγαπερδβία. ἕοδέθα ΓΧ, 408 ἃ. 
Ῥγαηΐοπ., ναγία βοιιῖπα ἴῃ πιϑίο οοοία ΧΙΥ͂, 048 ". 
Ῥγάμοῃ., ἔγυπιοηΐιπι οοοέπμι ΓΧ, 4096 ο. ἀ. 
Ῥγρμδοὶ οαπὶ σταϊριθ ΒΟ Πα σογομίεβ γϑμαμέιν ρμογάϊοῖθι ΕΧ, 

390 ". ἃρυὰ εο5 ἰδγαμα τα] ον ἴῃ σσάθηι χξαία ἔχ, 999 ε. 
Ῥυ αάϊα εὐ ΒΆΓΠΎ βαϊδέίοποβ [. 20 4. 6. 
Ῥγταμπιῖβ μἰαοοπία ΧΙΥ͂, 642 ἢ. 6047 ο. 
Ῥγγαπιιβ, πυραμοῦς. γΡδορμίας. σοηϊ5. ἀϊνοτβαθι. ἃ Ὀυταμπιῖῖο 

ΧΙΝ. 647 ". ὁ..11. 58 ἃ. ΠΠ|..114 ν- ΧΙΝ. 642 ε. 
Ῥυτγδηδοῖιβ πιθη8. ἡ Πυρήνη ὙΠ. 339 ἃ. 
Ῥγτοβ ΜΙ οβίηβ.. Ιοπϊοογιπι σατιίαπι ἁποίον ΧΙ, 6020 ε. 
Ῥυυρὶ, Πύργοι, Ἐκϊτυτίας. ορρίάσπι ΥἹ. 292 4. ς. 
Ῥυτσροιιοπιῖὶδ. πιο τῖβ Ποπιθη ἀρ Ειρ σόποπι οομίοιπι ΧΙ], 508 ἃ. 
Ῥγτιαμιρεβ.. ἰλομὶ ραΐον ΙΧ. 397 ο. 
ῬυγπΟΒ., Ραπὶβ σοπὰβ ΕΠΠ. 114 ἃ. ὁ. 
Ῥγυνθα, ἩΒοββα! ας. ὀρρίδυια., Ὁ οδὲ ἀᾳὰα Γοοουπάαβ το οπ5 

ΠΝ] οτο5 1]. 41 ἢ, 42 ἃ. 
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Ῥγγτμδ. [μεβ ὲ ορρίιμα: ὑπάς ἀϊοίι5 Ἐπιτῖρι5. Ῥυτυμδθουαμι ΠΙ, 
88 ο. ἃ. 

Ῥγυγπίομα βαϊέαίο ΧΕΙΥ, 629 ο. τί ἀϊουϊα 1014, δ. ἀπὰς ποπιθπ ἴπ- 
σνοποτὶς 630 6. ΒοΗ θα οϊπλ ἔποταί. 1 Δοοάδοιμοη δ τπαχίπηθ 
τπιἰβιξαία. ροβέθα πιδρῖβ Βαρομῖοα 631 ἃ - ἀ, νοοσδίῃν οὐΐαπι χειρο- 
νομία τρ14. ο. 

Ῥγυτγθίοιι5 Πιαοοἀαεπιομΐιβ, Ἰπγθμέον δα! δεϊοπὶβ Ργττμίομαο ΧΙΥ, 
690 ε. ἢ. 

Ῥυυγποηΐβ ΕἸῸῚ ἀϊοίατη.., οὐπι πηδρ Ἰ ἢ οἱ5. ἘΡ}15 ἘΧοθρίιΒ οβϑοὲ ἃ 
[απ τὶ Χ, 419 ἃ. 6. 

Ῥγετμιβ. Ερίτοίατιπι τεχ, Τιρτίπι μοποδάίαπι ἀιπανε ΧΙΠ. 
89 ἢ. 

Ῥγυὺβ Ὑ61 μἷτιιβ ἀτθον ἔγθψιθηβ ἱπ ῬΘΙΟΡΟΠΠ680 ΧΙΝ. 600 Ρ". 

ΡΥΓαΒ ἱπδιἰὰ ΧΙΨ, 658 ἀ. ε. 

Ῥγέμαροταβ ϑαπιῖιβ ΧΠῚ. 599 4, Πουθῖβ. εἰ ὁ] τ θι8 νοβοθβαξατ 
1Π.108 ἢ. ἔτιιρα!5 'π νυἱοία Χ, 418 ε. 419 ἃ. ἱπνεπίο πο- 
ΒΠῚ ἐμεοτεπιαία μαοδέοιθοη δου Ποανε Χ. 418 ἢ. ΤΠεάποποπὶ 
πανὶ ΧἼΠῚ. ὅ99 ἃ. παέξυταπι πμϊνογβὶ πυιβίοῖβ τϑιοπῖθιι5 ἔὰ- 
Ῥγϊοαίαπι 6586 ἀοουϊέ ΧΙΥ͂. 6392 ΒΡ. ο. 

Ῥγίβαροταθ δοηϊσπιδία Χ'. οἂρ. 77. Ῥγέμπαροτας ἢ] ΒΟρΡΐαπι 
Εοιιας ἐδοϊέε (πιϊπιῖοα βαϊέαέϊοιθ) ἀοοιίς Μοιρἢἰβ 1. 90 Ρ". 6. 
ἄοσιια Ῥυγίπαροτδο. Πποὴ 6886 υἱέα Ὄδχοθάοπάμυπι ᾿ἰπίπιβδι ἄἀο- 
τΐηὶ ἸΡ. 107 «. ἀ. ΡΒ ΟΒΟΡἶα οἴπδ., 6Χ ΠΟΠΠΜΠ] σι βοπίθη- 
τα. βροοίανίε δα ᾿πβι4ἴαβ. οἰνῖθι5 βίσιιοπάαβ Κ΄, 213 

Ῥγεϊιαροταβ Ζαουπέμιι5 ἐσὶροάθ) οοθηξεοϊδ. ᾿πδίσαπηθηΐαμ πιιδὶ- 
οὐπὶ ΧΙΨ, 637 «6. 5 

Ῥγεβασουῖϊοὶ ρᾶπο οἵ π|8}16 νἱοι[ἑαπίος ΠΠ. 46 ἢ. 47 «. Ῥγίβαρο- 
Τ605 τηᾶΐο ᾿πη 9 ΠΈΣ ΟΥ̓́ΠΪΟΙ. ῬγΕΠασοτίοιμι ΠΟ 6586 οχίβεϊ- 
χηδηξοβ. ΘΔρΙΠΠδέππὶ. βου ἄπθπὶ οὐ ἀϊβοαϊσοαέιηι ἱποεάοτο ΙΥ,. 
1095 6. Ῥγεμασοτιοὶ τὰ] τίει Ε1} 115 οαποημϊ ΘΧΟΓ οι σιξ 
ΙΨν. 184 6. Ῥυγυπαρουῖοὶ οὰπὶ 4115 ΔΠΙπιδεϊβ ρᾶτοΘ ψοβοσπέμγ, 
Ῥίβθοβ πὸ ἀερσαξίαηξ «πάθοι ὙΠ. 508 ο. 

Ῥγιβαροτίβέας τἰ οπέιτ: ἀπ} ΜΠ} Παμνομέ, γοιπέατίαπι βἰπηθ]απέ 
βοθτιοέαίειι {Υ.1061 ἴ. ργΕμαρου ββαπέοβ τ ἀθηΐυν [Υ̓, οὰρ. 52. 54. 

Ῥυεματομιβ Ογζίοθηιβ 1. 30 ἃ. 
Ῥγέμθαβ. Ῥ]ΠΙρ ΔΙ μδὶθ Αυοὰβ Ῥτοίοβοσιι. ΡΟΟΌΪ]οσταὶ τχυϊ εἰ πάϊης ΄ 

σον αίαν ἴῃ ορ᾿ σταπιπιαίθ Βορα!ογαῖ ΧΙ, 400 ἃ. 

Ῥγέμοαβ ἘΠοΡαπιβ. ραΐον ΟἸθοπὶβ οαπίοτὶ 5 1. 19 ". 
Ῥγίμίαβ. παρ Ὸ ΔΠΟρουοα. 4πδεὶ ἄθα Ῥγέπίοοτχιπι Ππάοχιπι ῃγδο- 

865 ΧΙ]. 584 ἃ. 
Ῥγίμίοα βίοα ΧΙἼΠ. 8 ἃ. 
Ῥγιμίουι οάποτο ΧΙ, 538 ἢ. ΧἼΠῚ, 60 Ρ. 
Ῥγεβίοπ.. ραΐον δίοηϊηι! ΧΙ, 609 ο. [ 
Ῥγεβιοηΐοα. ππογοέεῖχ Αὐέῖϊοα ΨΗΠΙ. 339. ἃ - οἱ Ηδτραὶὶ σοπουθίπα 

ΧΠῚ, ὅ80 ο. ὅ94 ο. 101 ἐοίο οἂρ. 67. ἈΒῚ οὐ ἀδ πιαση!οῖβ 
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πο ητπιϑης8., {πᾶς εἰ ΑἸΠοηΐς οε ΒΑΡ. ]οπο ἃν Ηλτράϊο οχϑέγι- 
οἵα βαπέ, ἐτίβοσνα νδοαΐασ οὐ ἐγ βοοσέασπι ἈΠ]. 59 Ρ. 

Ῥγέμοοῖοβ. ἴσα βαίνων Πυϑοκχλεῖ Υ͂. 9183 ε. 
Ῥγεβοίο!αβ., ρᾶποο ΕΥ̓. 160 ο. ᾿ 
Ῥγεμοάοτιβ., ἁτόμοη ΑἸΠοπίοηβὶς ΥἹ], 284. ἢ. 
Ῥνεμοίοτγιβ διογοηῖιβ ΧἼΠ], 60 ἃ. 

Ῥυίμοπ ε βρθοῖ ἱστηϊ ἴπ ἰαΐοηομι εἰπβάια ΠἰΡΕΓῸΒ5. ΑΡΟΙ] δ πὶ 
οἱ θίαπαμι ΧΥ͂. 701] -ς, 4. 

Ῥγεέμοη: Βυχαμέϊιβ. οΓαΐΟΓ . ΟΡ Θβ5 αὐἰπιοάιμη ἤοπιο. οἶνεβ δά 
οοποοτά ϊαπι [οϑέϊνα ταίοης Βογίαέυς ΧΠ. ὅ80 ἢ. 

Ῥγέμοη φυϊάαπι ΝΙοοπο. Βαθτε οσοηουθίπαια. ΧΗΠ, 583 ς. 
Ῥγεποπίοιβ ΑὐΠοηἰοηβὶβ Κ΄, 290 Γ, 

,ῳ. 
Α"παήται! ρᾶηο5 {Π|. 114 ε. 
Αἴ 601165.. ἸΟοῖ5. Ρτορα ὥρατγέαμη ἴ. 31 ο. 
Θυϊηιοπηΐπην. ἴῃ Ροιαρὰ Ῥεο]οπιδοὶ ΡΜ αἤοῖρει, γ146 Ῥοηξοίονίβ. 
Αυϊηέιβ. Ορρίι5 ἃ ΜΙΒγι αίς. οαρία5 Υ, 918. ἃ. 

ἢ, 
ΒΔ {περογαπὶ βαθρίαβ δά μι θοπῈ πιιδῖοὶ ο}» [αοἰ Π αΐοπι ΧΙ, 467 ν. 
Βαάίου!α,. τὰρῃληῖβ.. τὰρῃαπμπ5. {{. οἂρ. 48. 
Βαῖὰ ρ βοὶβ (βϑατὶς) ΠΙ|. 104 ὁ. ΧΙΥν, 602 ν. ΨΗ. φἀρ. 290. 
Ἀδπὰ. Αφαδπλ Ὀἱθ1Ὲ γοϊυῦ τὰπὰ ΥἹ. 288 4. ταπὶβ μπὲ ΥΠΙ. 

939 ἃ. ". 
Κδθα ρ βοῖβ, Ῥαίσδομαβ ὙΠ. ον. 206. 
δρα. νοὶ ταρυηὶ. γογγυλὶς ΙΧ, οὰρ. 8. ἐν, 133. ἃ. ταρὰ Μαπεῖ- 

ΠΟη515. οὐ βουνιὰς ἐχ Θηβῶν. παρὰ ΒοΡαπιὰ [. 4 ο. 
τὰρα ἔοηιῖπα 1. 7 6. τάρυν Μίαρηῃοβίδοι μιν ταΐτας. πιαρηἰξιι πῖ5 
οὐ ἀυϊοοάϊηϊ5. 1. ὅ9 ἃ. τὰραθ οἴμπι. ἀοοίο οὐ βἰπαρὶ οάἀφθαπίιγ 
ΕΥ̓, εἂρΡ. 11. ΙΧ, 369 ς. 

λαραυ!ῖ. βῖνο τὰρδίδα]ϊ, 4αὶ οαΪ πιὸ γ6] βέϊριϊα οαπὰπὲ ΠΥ, 1760 ε. 
Πδρθαπιάος. ΠΠ. οὰρ. 48. 
Πρμαη5. γ θοῦ ΑΕΕοὶα οϑὲ Ὀγαβδίοα 1, 84 ἀ, ς. ἵχ, 8609 ἢ. 

ΙΧ, ὁὰρ. 10. 
Βορία ἀπρηλα ΠῚ, 71 νυ, τοσία ἀήὰὰ Ῥγυδαθ 43 ἃ, τοσία ἤρσιβ 

ΠΙ|. 70 ἢ, τορῖα πῦχ, γιὰ Νυχ, τορίάμι ππρποπέ ΧΥ͂, 
090 4. «6. 

Ἰορὶν Ιοχ Δεμοηΐβ ΥἹ. 284 ἢ, ἀτόθοπ ϑασιλεὺς ΥἹ, 28 ἃ. 
Κορίθαβ ἄομα ἄατο ἀδθοης ἀϊνιζοβ.. Ραθροῦῖ θυ τοροθ ᾿Ψ,, 

151 τὰ 
ἤδηοα. νοίογοβ γοοαθαηΐ ἐοβέϊοι!ο5. ἴῃ οἷθο ἀρροβίέοβ ΕΝ, 884 6. ἔ. 
᾿βεβαία οἷογα, ἐπίσπορα 1ἰ, 70 ἃ. 
Ποίο, Υγιὰς Ῥιδβοδίου. 
[λναρα, ορρίάυμι Ῥαγεῖαο, αὶ γον ἐγαπβίσοθαμπέ τορο ἈΠ. 518 
πὰ παπιπὶ ΓὉ]10 βμιῖ 6. δὲ {ο] αν Ἰοέΐ ἀγθονὶς ΧΊΥ, 651 ἀ. 
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ΒΒαρβοάϊ. ἐάοπι Ηοπιοτίβέαα. ΧΊΥ͂, οαρ. 12. τῃαρβοάοτγαπι Γεβέυπι 
ὙΠ. 975 ΒΒ. τῃαρβοάιπβ ΑΙοχῖβ Τατοπέπι5 ἈΠ. 5838 6. 

ἘΠοτῖα ετος ΧΙ. 597 ἃ. 
ἘΠοα. 4 Ἐποδς ἀγᾶπι οομηἔιιρίοης Βασο5 Υ. 20] ο. 
Ἐπερίηῖβ ἰσηδνίαμν Ἔχρυοῦταν! ΝΥπιρμοάοττ [. 19 [. ἈΠορίπιαι 

νίπυμι 1. 20 ε. 
ἘΜ ποοοτοβ Αοέμίορίοιβ πὶ ροπιρὰ Ῥέοϊοιπαοὶ ΡΆΠΑάοΙρΗΐ Υ΄. 901 ο. 
ἘπΠοάϊαβ. 5. ἘΠποάϊδοια. οαἹχ ΧΙ, 496 ε«. Γ. ὅ00 Ρ". 602 ε. 
ἘΠοάορμοι ποάϊι τοῃρ! θαι δα πὶ! ἰδύγϑ 59. ΘΌΤΊΟΒΊΙΒ. οὐ ἃ168- 

(ον Χ, 444 ἡ. ε. 
ἩΠποάυπέϊα ρμαΐίπα ΙΧ, 403 ἀ. 406 ἃ. 
Ἐμοάυ5. Μαοβ. ΠΡτοὸς ΠΟ επιίοβ Ὁ] ΟΕ μθοαθ ΑἸοχαπάτίηδα 

ἱπξουτι ἐπιδδὶδ Ῥιο]ειαοιβ ΡΠ ἀοΙρθι5 1. 3 ". Ἐμοάυ5. οἱ πὶ ἃ 
Ῥμοδηῖοῖθιβ παρ ιδέα, ΠΟ ρΡ6. δὰ ῬΆΓΒ Π58186 ἴῃ {πᾷ ἀἄδίη ἔμϊξ 
Ταϊγϑιβ ορρίήσμι [Υ.; 174 [. ΨΠΙ. 3500 «. ἢ. Κπιοάτ5 ῥἴβοιθαβ 

ΡΓδοβέδηβ ΚΠ. 360 ο. ἘΒοάυμν δὲ Αἰμοπαβ,), φαρά ἕἀ οἶθοβ 
πϊτΌΡ 16 ῥΓασβξατιίεβ αἰείηθξ, ἰπέου 56 σοπέμ!ξ ΠΥ ποθιβ δὰ- 
τα ΧΙΥ͂. 647 ἃ. 

ἘΠΟΑῚ παοθπῖθιβ ΒΘΙΟΡΟ ας δάἀμηονοὲ Ῥεπιοέγπι Υ, 906 4. 
ἘΠ ΠΟάἱ οοτοηϊδίας βέίροιη ροέαπέ οογηΐοὶ ΥὙΠῚ. 359 ς. δὲ Ἂμο]!- 
ἀοηϊδέας. Βἰταπάϊπὶ ὙΠ]. 3560». ἀς Βποάο βογίρϑιε Εγρίας 
{Εγχίαβ 1) ΨΠΠ. 360 ἀ. 6. Ιεχ ογαΐ Ἀ]Πιοάΐ πὸ φιιΐβ Βαγθαμι τὰ- 
ἀοτεῖ, αὖ τδἀθθαηέιν ἕϑηθη οἴμπμο5 ΧΗ. ὅθ ὁ. ἈΠοάὶ ρτδο- 
βίῃ οοῃἤοϊξαν οἰθιπι οτοσοουπι ΧΥ͂, 688 6. 

Ἐποάϊαοας ΟἸΠἶδο ἱ. 6. ἀδοθοίιπι οχ ἃτοιηδέθη5. 4ποα νῖηο 
δὐϊοοσίθιη ἔχοι πα πηΐηπ5 ἱποῦτιες ΧΙ. 404 ο. Ἀποάϊδοιι5. οὐ] ἰχ. 
γιάς Κοάϊα. 

ἘΠοάϊδα ἀνα ΧΙΥ͂, 6ὅ4 ἃ. ὑνὰρ ράβοαθ δὲ οαγίοας 1, 97 ἢ. 
δεῖ ΠῚ, 7 6. 80 6. παπιθιοϊεί ας ΕΓ. 199 ἃ. Ἀμποάϊιμη νἱηθπι 
1.231 ὃ. 32. α. , 

ἘΠοάϊλ6 φιδοάασμι ρ]οββαο ΠΠ|. 49 ἔ, ΧΥ͂. θΘ00 ο. 701 ἃ. 
ἘΠοάΙΙ ξεβέαπι ἀϊοπι ἀραηέ Κ0}1 τὰ ““23λεια ΧΉΪ. 501 ε. Ἐπο- 

ἄϊο5 διχγαίοπίοιια Οὐγοπαθοβ. ἈΠ]0Ὸ5 γοοῦρας ΠῚ, 351] ὁ. 832 ".Ψ 
ἘΠΟΙ 5, Ρά556Υ ρἰβοὶβ ΥΠ. 3830 Ρ. 
ἘἈΠοπδᾶοοθ δίδάαις (λίαθίιι5)., πιιβίουβ ΕΥ̓͂. 184. ἃ, 
ἘἈΠοδβαβ, ὥἰιγτίαθ ορρίάμιη. ΧΊΠ, ὅ80 ο. Ἀποββίοιμη ἤοΕΠ6, Ποτῖ- 

Ὅπ5 ΡΆΪΟΓα Ρἱοίαπι, δἰνο βιιαν ον ἔγαρταηβ ΥἹἱ. 990 ς. 
ἘΠ γ ποι. ἰοοβ Αδίοϊίαθ ργορα δέγαίαπι ΠΙ, 9 ἃ, 
Βμγίοη . Ροοῦ δ ροπὶβ ΧΙ]. οαρ. 97. υἱκυίοπ Πογοῖθιβ. 50115. ἐγίθυ6- 

μβαΐὰν ΧΙ, 46] ν. 497 6. οἱϊπι οογπὰ νοσαραΐι ΧΙ, 407 Ρ"., 
ΑΤ70 "». Ατβίποιμθ βέαξιιδθ υἱγύμην τὰάππι οποραπὶ ΧΙ, 407 }.. ες, 
ἴῃ σηγέοη ἀγεϊβοῖοβε οοπίοοξιπν ὀρ σταπια Ἠφάγ! 407 ἃ. ο. 

Ειάοπάϊ ππουσθὺς Τνγπεμίογαμι Υἱ, οαρ. 79. τἰδοηάϊ ἔαρι ξαΐοπι 
ἀπ ββαᾶμη 4π0 τπιοο σϑοθρουῦὶε Ραγπιοπίβοιβ ΧΙ, 6] 4 ἃ. 

ἘϊαΙοα!οσιπν Ποπιΐπτιμι οοπνοπέυβ ἴῃ Π γοα 5. ἔθ ρ]ο Π᾿Ιομομβὶν 
ΘΟΠορσίθαν 1,Χν Βουστάσθι Υἱ. 200 ἃ. ΧΙΨ, 614 ἀ, τιάϊομ! 
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βουττας ΧΙΥ͂. οαρ. 2 βΒ664. τἰ ἀΐου]α βροοίδουϊα οὐϊάϊε Π,, Απϊοΐιβ 
ΧΙΝ. οἀρ. 4. τιάϊοα!α ἀϊοομξ ἀγίοπι οἉ]οτς ἄεθθης μαγαβίεὶ 
ΧΙΨΡ. 614 ε. 

Ἐϊραοὶ πιοπέος ᾿ἰάοπι δίας ΑΙρο ΥἹ. 938 ἃ. : 
Ἐϊδαβ εὐ ἴοοὶ διμδαηίοβ πομΐηοα Υ[. οἂρ. 78. ῬΆΏΝΙΡΡῸΒ. οαρ. 70. 
Ἐοπια. οαραΐ οὐ οομπιροπάϊμμν ἰοέϊαβ. οτρὶβ 1. 90 "». Ἐοιπαπογαμπι 
ΤΠταπορ 5. 1614. 6. ἡ βασιλεύουσα πόλις {Π|. 98 ςο. 121 Γ. 
Ἐοιὰς ἐγροπαπι ΡαΪδαηβ ΑΙΟΧαμ ΟΣ Β᾽ 618. τημδίοαθ βέπϊο 
ΟΠπ65. ἱποομᾶιε ΤΥ 183 ἀ. ἰδηῖϊο αὐῬῖβ οι ἐθιηρίυμι βέα- 
ταῖς Λάτίαπυβ ΚΠ]. 361 ἢ. 

ἙἩοπιᾶπὰ Ἰἰπσιια ἃ} Αδο]απὶ βουιοπο ἀουϊναία Χ. 49 ἃ. βοιια- 
πᾶ χα] ] 1665. ἀρϑίοπιϊας Χ, 440 ε. ἔ, 

Ἐοιιαπὶ ροϑέ οοοηᾶπι σ]αἠϊ᾽αίοτιιπι Ραγῖα 50] σομημϊξέοτο ΠΥ. 
153 ἢ. ποηη}}} τπογοθάθμιν ραοίΐ βουσὶ 856. ῬΘγΟαΓ ρϑεϊι ἢ Ε1" 
Ιν. 154 ο. Κοπιᾶαπὶ Βοβέϊπμι ἀουϊοίοσιθη ἰπβεϊειέα δὲ ΒΟΠὰΒ 
ατίοβ δἀορίατιηξ, ργαναβ ἃτίθβ ἱρ5ῖ5 το! 4ποσαμέ Υ]. οαρ. 00. 
ἃ Οταθοῖὶβ τηδοῆίηαβ. ΒΡ] ]ΠἸοὰ5. ἃ Ροθηΐβ ἀτίοπι πϑιέϊσαπι. ἃ" 
Τεγυβοῖβ Ραρπαπι βέδίατίαπι δὐορέατιπέ, οεῦ. 1014. Ἰιαοοάἀαριηοηῖο- 
ταπι Γογπιαπι τορος. πιαχίπιθ πλεῖ βαπὲ Υἱ. 9578 ἔ, γτὶ- 
5οᾷ Κομπιδῃοτιιι πιοϊοταίίο Υ1. οαρ. 107. Κοιπιαπὶ π᾿ ομμηῖθιβ 
1πϑεϊεπεῖϊβ. ἀασιηιδάιηοάιπι ἰπ ΒΟΥΠ0η6. ἀθοΐος. πιαχίπιθ βαηξ 
ἱπιϊίαι! Χ, 42 ἃ. δαίυγπα!α Κοιπαποόσυα ΧΙΥ, 639 ". 

Ἐοιμα!5 οὐ Ναπια βᾶοσα Ποπιαποταπι ᾿ηϑεϊξποσιηέ 1. 2. ο. 
Ἐλο5. ον υἱνὶε οἰοδάα ΠΠΦ 40 ε. 
Ἐο5 πιάσηι ΧΥ͂, 084 Ρ. 
Ἐοβα, εχ Νιοαπάνγι (ἀθουρίοῖβ ΧΥ͂, 683 ". τοβάστμν πιυϊέας γαὰ- 

τἰεἰαίεβ ΧΥ͂. οἂρ. 29. τοβὰ οοπειοἹα οἶσοα ῬΆΠΙΡΡοΒ. 6 Ῥδη- 
5860 πιθηΐο ἐγαπϑρδηίαία ΧΥ, 682 ΒΝ. ἱπ ϑίαμιο ἱπβυϊα στοϑᾶ 
Νὲβ φαοίαπηϊθ. Πογοραπὶ ΧΙΥ, 608 ἢ, ἴῃ τοβὰβ. αΐθι5 βέοτμο- 
τοίασ ΘΟοὨδοαΪ απ. ἑα! απέμπι ἱπιροπάϊε ΟἸοοραίτα ΠΥ, 148. Ν. 

Ἐοβαοοῦηι ππρποπίμμ ργαοβέδηεβδιυθν. ῬΠαβο ἄς, ΝΟΆΡΟΙ: οἴ 
αρυας ΧΥ͂. 088 6. 564 πιαχίπις ἴῃ Ογγομπαῖοα Θ 8.2 ὁ. Ὁ{Π|6 ἴῃ 
οοιηρ οἰδεομίθυ5 ΧΥ, 689 ο. ομιοτο, χοβαοοιμὶ οἴθιπι ΧΝΥ͂. 
6088 4. 

Ἐοβοᾶθ οοτοπα υἱ ΧΥ͂, 67 ο. 
Ἐβούπιβ. ἤπν5 ΟἍΠΠὰ6 ΝΥ οπομβὶβ ὙΠ]. 3392. ἃ. 
Ἐλοίαίογοβ. χυβιστητῆρες, αριὰ Ἠοπιοχιμι 1. 14 ἃ. ἃ, 
λα γαπι πιᾶτο. 146 ΠΕ γεμγδοιιηι. 
Ἐλυΐηι5. ΝΙοαοοπβῖ8. πιθάϊοιβ., ἀοἱρποβορ ἰδέα 1. 1 {, 
Ἰλυξι5. Ὑ116 ἘΠ ΕΙΠ πι5. 
Ἰλιιμιΐπμας πη οχ μἰβοῖθιβ βοῦτιιβ ὙΠ. 9190 ἔ, 
Ἰλυιβεϊσοτιιαι σοτοπαιηοπέιμι υἱέοχ ΧΥ͂, 072 ἃ. 
Ἰλαΐα δάγνογδιιβ. νοηθηιμι κοῖς {Π|. 8 ". ορείηα παβοιίαν δίγτίβ 

Ι..89 ἃ. 
Ωῳ. Ευε!Πρ πυΐὰ ἘἙΒαππηίαπι Ιεροῖι ἄὰοὺ ραοίο βογναγῖς ΥἹ. 

274. ς. ἃ. 
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δ. 

Ῥ Πείοτα, 146. ιριηᾶ. 
Βαρίηϊ Μαηΐο Οὐτίο πιαρταχη ΔΤ νἱν οἴεταπε Χ, 419 ἃ. ὅα- 

Βίπυθα. σίππαμι 1. 27 ὃ. 

ϑαρτῖαθ Βοιη Υ]α5 Υἱ. 262 ". 
ΒΑθασταθ. ὁποῖα πανὶ Υ. 207 ο. 
ϑίαοροα ξεβέππι ἀαΐπαιο ἀϊοσαμι ΒΑΡ γοπα οοἰορταύθ ΧΙΥ. 639 ς. 
ϑαροτάοίεα. Αδρυρίζοτπι οΧ δοποὶβ ΡΟ 15. ΒΙθ απ Ἱ. 281 ἃ. 
ϑίδοτα οομοῦβ ἹΠΘΡαποσιὴι ΧΙ Π, 561 ἔ. ἀν Εἰραπυϊποπάδ ᾿ηβειία 

ΧΙΠΠ. 602 ἃ. βαογὰ ογρίαβέϊοα οὲ Βαοομίοα ΧΙΥ. 659 ζ. βδουδθ 
πυρίδο Υ]. 243 ἃ. 

δαρατὶβ Ματνίαπάγμπαβ, πολ νἱἰχίξ, οἰθαπι πέντ οἷβ οὐδ ΡΥδθ- 
ΤΠ 51πὶ ΘΆρΟΤο βοϊπι5 ΧΙ, 30 ο. 

ϑαράα πηρποηίμι ΧΥ͂. 691 Ρ. ο. ἱέρῃιν βυδιειβ 1014. Οοπῇ, Ῥβαράᾳ, 
Μαϊτοῦυ ΝΠ οδύαμα [{. οἂρ. Θ0 οχίι. 
4] δπιπιοπίαουπι {{. 67 }». 581 οοπάϊτέιπι δὲ ἱποοπάϊέυπι ΓΧ. 3006 Ρ. 

58} Ττασαβαθυμι ἴῃ Τγοασάς {ΠΠ, 72 ἀ. 581}15. ἀδὰβ οἹπι πὸπ ὁ0- 
πη ΧΙΝ. 66] ἃ. 

Βαϊαπιϊπὶΐ βάτια νοοαπὲ ας αΠΠϊ μόρα εἐ συκάμινα 11. 51 Ε. 
δα ϊαπιῖβ. Ράρμηα Ὠανα]5 δά ϑαϊαταίποιι [, 20 ἢ, μὰ τοὺς ἐν Σα- 

λαμῖνε ναυμαχήσαντας ἸΧ, 380 ο6. 

Βαϊαπιῖβ Ογρτῖα ΥἹ. 9 ὅ ἢ. εἰτΐ τὸχ Νίοοςοβ. ΧΙ. 591 ο. ἀ. 
ΘΑΠΧ ἀιοσῖπα. Ὑ166 ὙΙξοχ. 
Βα!ρα ρμἱβοῖβ Υ1, οἂρ. 118. 
ϑαῖρα, οορποπιθη Μπαβοαθ. αὶ τὰ ΠΕΟίγνια βοτῖρβιε, ΑΠῚ αἰπηΐ, 
ΞΑΙΡ 6 π τ]! Θτθιῃ ἔπϊδβα [μοβθίαμη. ἀυὰς τὰ Π|}αΐγνιώ Βοτιρβιββοῖ 
ΥΙ, 391 Ε. 3292 ἃ. 

ϑαϊβαιποηία ΠΠ. οαρ. 87 5644. 
δα!ίατο, ὀρχεῖοϑιαι. οἰΐπι ἀϊοοαίαν 46] φυλ} νοῦ σοπιπιούίϊομς εἰ 

δρὶζαϊίοπο γ6] οοποϊξεϊοπα οογρουἷΒ 1. 21 ἃ. βία πμαϊ ἃγβ ΟἹ πὶ 
1ΠῸβίτῖα Χ, οαἂρ. 40. 

ϑαϊέδεῖο οὐπὶ 118. ἀρυ Ηοιπογαμπι 1. 14. 4. βαϊξαίϊο ἱπ ἃγ-- 
πιΐβ ἀρὰ ϑειίμθη 1. 1 6. ἔν. ἀρὰ Απείοομιπα Μ. [Υ΄. 1δὅ Ὁ. 
βα!αΐο Οαγραρα 1, 1 ἢ. Ῥογβίοα 1. 16 ἃ. Πα] θὰ. ἃ ΒΑ 110 
εὐ Ῥγ!αάς ἱπίγοάποία. οχ οομπιΐοα. ἱτγαρίοα οὖ βαίγυϊοα ΘΟΙΏΡΟ-. 
δἰία 1. 20 6. βαϊξαξίομες υχἱπιΐοας 1. 2] ἢ. 22. ἃ. βίο 5 
ἐϑνιχαὶ. Τιασοπῖοα. Ττοοζοηΐοα ἴ. 29 ". 
δ] ΔΕ οππιπὶ γατία σόποτα οἵ ποπιϊπα ΧΙ. οαρ. 27. ἤρσυταο 
Βα] αὐ οπἷβ ΧΙΨ, 6830 ἢ. βα!ταίίο βαίγυϊοα ΧΙΝ. 630». βαϊέδεῖο- 
πἰβ βοθηΐοδθ δ ᾿γγίοδθ ἐτία σοῦοστα 630 6. ἀ. ργυγβίομα βαϊίας 

ἐἰο ΧΙΥ͂. οαρ. 29. αγιηποραράϊοα. οὐ πυροτομοπιδίύϊοα οὰρ. 90). 
χιοαϊ βα]έαύϊοπῖβ., ἐρτοβοά αὶ, ἀροβίο! οἱ, ρατέμοπι! ΧΙ, 691 ἃ. 

δα απο πιιρέϊ5 οχοίάϊε ΗΠ ΡροοΙ ἰο5. ΧΕ. 628 4. 
ϑα!ξαίοτοπι Ρίπάστυβ ΔρΟΠ ποηὶ ἀρρο!αε 1. 22. ». βαϊζαίοσεβ οἵ 
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πιλσίσετί Βα] δε οπΐ8 Θο]οΡτο5, ΑΘ Ύ]8 οεὲ Τοϊοβέοβ ἴ. οαρ. 39. 
81. 20. ο, ἢ, 

ΑΙ ἐα ΓΙ 65 Νογοίάππι εὐ ΝγΏΡΒατιπὶ οὐἱέμ ᾿πϑέσποίας ΤΥ. 130 ἃ. 
αν Ια. σφάχος Π 63 «ἃ. ν. 170 ". 
ΝΑΙ ἀρΌΓοΙμΝ, Ὑἱηπιπι. πα τΠἸ οὰπὶ σὰ Πα δέ ἱπουτίαπάϊ Χ, 499 ἢ, 
δααθα5.. ἘΠ Ι οἰ πἶθ πόποι Ρἢγγαῖαπι δὲ βοσνῖ!ς ΧΙ, 624 Ρ". 
δαιθιοα. ᾿πδΓαπηοπέιιη τυ βίοι ΧΊΥ, 633 ἢ. φαάοια ᾿γτόρποο- 

πἰχ ΙΨΡ. 17 4. ἱπνεμίοῦ. ρεγμϊβοῖαν δα γχ ααϊάα ΧΙ, 
037 ΡΝ. βαιῃηθιιοα ρσίπηται ἀδὰ ἔογέυσ ΊθΎ}1α {θ14, 11| Ἰκλδφ. ο 
ἱηνοηέογοπι ἁἰπηξ ΕΚ, 17 6. 

ϑαιθαοα. πιδομῖπα ΡΟ ]Ποα, ΤΟρραυρπδηϊ5 ἀτρῖθι9 ΧΙΥ͂, 64 ἃ. 
ΔίλτοθΙΠ βαπιιοαθ 1014, Β, 

Βϑαμιθιοϊϑέσίας Βμοάϊας ΕΥ̓. 129 ἃ. 
δα Χ ̓πνοπίου ρογ Θέ βαιηθοδο ἸΠΒΕσι πη ΠΕ τηπιϑίοὶ ΧΊΥ͂, 

0597, . 
ϑαπιηϊίοβ. οἵ Σαυνῖται. ΑἹ οἷ ἀϑπι βοιεὶ αἀορέαταπε Ἐοχιαηὶ 

ΥΙ. 273 ἔ ἂν εἰβάεπι ἀταθοὶ [εξ] αι ἱποοϊοπίοβ ᾿πβεϊξαξα ποη- 
Ἠ818 Εἰγαβοοσαπι δἀορίασταπε ΧἼΊΠ, 18 Ρ. 

Βαιηοίπτασοι ἐοημοηΐοβ αἰ ὙΠ], 283. ἃ. διαιηοίῃγαοία οορὰ 1, 28 ἀ. 

ΝΑΙ ΠΓΔΟΙΪ γοη} 1. 6. Ροτθὰς Χ. 49] ε. 
ΒΑΡ ΠΟΤα5.5 Θάπι5 Πξέοτα Σ᾽ ποΐαξι5 ΧΙ, 467 Ρ. 
ΘαΙΏΡΒΌΟΠ 5. 146 Απιδγδοιβ εὐ Απιαγδοῖηᾶ. 
ϑαμλ5. ἰηδι|8.. 5 ἀποίαπηϊθ ἔοστέ ἤἴσοβ, ἀνὰ ΔΙΌ Ὸπ6 ἐγ ΘΒ 

ΧΙΥ. 603 ἢ Τππομῖβ ἐθιαρ!ο οἴατα δὲ ἴῃ 60 ρᾶνοηίριβ ΧΙΥ͂, 
Θὔὔ «. ἐορίαπι 1ΠπἃΔ ἃ ΤΠ μο]εσίθι εε ΝΎΡΗΪ5. οχβέγποέμπι 
ΧΥ. 6729". ϑαιηϊ εδὲ ρογέιι Πιποηῖπβ ἰθ4, 46 σερὰβ ἱπ ὅδα- 
τὰ0 ἰπδϊα ππθηι οΥΆ . 1} τ8 ΠΡτὰπὶ βοτίρδὶε Δίεποάοξιβ δ 14, ἃ, 
Ῥτίβοι ᾿ποῦϊαθ ϑαιηΐ, (ἄγο5 Ρατρατὶ ΧΥ, 672 ἀ. ϑδαπυῦπν  6- 
χααδθβ. ποιιϊηάνίε ἀπορρῶγα τῆς πόλεως 1{{.. 99 ἀ, ϑαπιϊ {Ππ- 
ψίὰβ ΠαΡρταβιβ ἰἀοιθήιο νἰσὶ ποιηθῃ Υ[{. 283 6. δαμιιπι γψοπίξ 
Αἀμπιεία ΧΥ͂, 672 ἀ.. ο. 

ϑαιπϊδοαπι ΟΠ] απ ἄπο Ῥογίοῖς ὙΠ. 398 ὁ. ΧΗ. 72 Γ. 
Ναιηΐδοιι. οἴσαι {{, Θ0 ἢ. 

δαιιῖας Ν γάρ αο, ΟΠοβίαβ δἰσβαιο Πα Οχυττμοῦ ΥἐΪ. 983 6. 
ΔΙ ΡῸΡ ᾿πχιτίαμη οὐ ᾿πέθβεϊηαβ οοπίοπέιομοβ οἰνἰξαξοια 

Ρογἀϊάοσης ΧΗ]. οαρ, 30. ΕἸουεογία οο ερταπέ, Ἀπιοτὶ βδογα 
ΧΠΠ. 501 ἢ. ὅθ2 ἃ. δαιῖὶ ϑγθανῖπ παν ῖαπέοβ ἘΘΥΓΘΠ ΓΗ ἃ 
Ρογάϊοῖ θυ ΧΙΥ͂, 6506 ο. ἔεβέιπι ἄρὰπέ Ἴοηθα ἀϊοέαμι ΧΥ͂. 
6072 4. 6. οοτοόπα υἱαηέιτ νἱξίοοα ΧΥ, οαρ. 12. ραθάποπι οα- 
ἡππὲ Πνβαηέτο ᾿αροἀαοπιοπίο ΧΥ͂, 690 εἐ. 

δατϊοσαθι. πιοποίᾳ ράνοπο βίσποία ΝΙ, Θ Ὁ ΡΝ. ϑανιΐονγιπι 
ΒΟΓΥῚ Ποτὸκ ἀἰβοτοηΐο ΒΡ μοδιμὰ οοπάϊδοταπε ΥἹ. 207 ἃ. ". 

ϑαη. γ1Πς δίρσιηα. 
απ] πιπὶ (σάνδ αλον) Ρἰβοῖβ, βοΐοα Κ΄. 136 Ρ. 
δαπάτγοογίίιβ. ᾿πάοτγιπ τοχ. δείοιιοο τεσὶ πιϊδὶξ πιο ἰοαπιοπέα 

Δρμγοά βίαοα 1. 1 ὃ «ἃ. ς. 
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ΘΠ συΐα Ἔχ Πἰηιΐο οοἰξι βοογοίιβ [. 18 ἀ, σοοπᾶ 51π6 ΒΔ Πρ ΠΟ 
ΥΙ. 286 ς. 

ϑαηίξαπ. ἀδαταπι ᾿πιοι πἀἸβδοίθια του! θι5 Χ. 433 ἃ. ρθη ἰπ 
διαπιίίαίοεῃ ΧΥ͂, οαρ. 63. Ββαπίξαξιβ οαἹχ ΧΥ͂. 092 ἢ. 698 ἃ. 

δαπηδογα, ΡΟΟΙΪ ΘοηὰΒ. νοχ Ρεγβίοα ΧΙ, 497 6. ἢ. 
ϑαπηντίο, ψόξοσῖβ οοπιοδάϊαε ρμορία 9.9 ποιμο δὐπηοάππι σφ ΔΟ 1115 

ΧἼΙ. δ61 ". 
ϑαρεγάα, Ῥοπέϊουθμι οΡΒοΠέπι, ΒρΡΟΓ ΠΣ αΤ ἃ Ατομοβίταίο ΠῚ, 117 ἃ. 

βαρογάα" μἰβοῖβ ᾿άθην 4π| 4115 οοτδοίπαβ ΠΠ.118 "ν. ὙΠ. 3908 6. 
ΘΔ ΡοΥ ἀΐπ πὶ. ΘΟΘΠΟΠΙΘ Δ] τπι5 ἀπασισι ΡΕγυπασμι ΧΙΠΊΠ. 591 ο. 
ϑαρίθηβ οπιπΐα στϑοίθ ἔαοϊε αἰζιθ δάθο ρυιάθηξου οοπά τς Ἰοπέϊου- 

Ιδτὶ ΓΨ, 1 8 ἃ. βορίεπι βαρίθπέεβ. οοῃνίναια ἱπϑεξιθθαπὲ 60110- 
αυ1 ΧΙ, 403 ὁ. βερέεπι βαρ οπέοβ οὐχ ΙΧ, 379 6. 

. δαριοπέϊα τοΡοτα σἰτοσιμν δα που 16 ρτδοδίαπίιον Χ, 414 ἃ. "Ὁ, 
ϑΆρΡΡμο Ἐγεβία., τηογοίσίχ. ῬΠαοποῖ ἁηανις ΧἼΠ], ὅ96 ε. 
ϑάρρο Απάτοιπιοάδμηι τι ἀθὲ 1. 21 ὃ. ο,, ϑαρΡμϊι5. διῆογτα δδρέι 

Απδοξοοπέοιη ἔαοϊε Ἡοτιηθδίαπαχ ΧΗ]. ὅ98 6. «φιοΐ τοοέε ἔὰ- 
οἐύπι πεσαὶ Αὐμεοπαοιβ: ἢᾶπὶ ΘΑΡΡΒΌΠοε δοίαέθ ΘῈ ΡΟ ΟΤ πὶ 
ξαϊθδο ἀπαογσθοπίς ΧΠΙ, 599 ο. οοπῇ, ΧΙΥ. 63 6. ρεςείάε ἴη- 
Βα ΠΟ πηβίοο ρτἰπηα τι5ὰ οδὲ ΧΙ. 63 6. ϑδαρρῆιβ διδέουος 
ὈΊρΒ ΠΝ ἔδοῖε Ασομ] οομυμ εἰ Ηἰρροπδοίοιῃ ΧἼΠΠ. 599 ἀ. γενῖία 
εδὲ πιοποβέδέεμι ἃ} δερδηξία βεράγασ ΧΥ͂, 687 ἃ. ". 

ΟΑρΡτΙαΒ νπῦμ 1. 90 6. ὃ 
Αγ ΔΠΊθι5 σαρο {ΠΠ, 112 6. 
ϑαγαρ 5, νοβεϊπμ πέσῃ Ρογβίοιπι, 6πὸ δἰ ΕΡΉ ΘΒ ἀ51 δαπὲ ΧῊ, δ 2 ὅ ἀ, 
ΘΑ ΘΙΆρ οαδ ἤοὶ ΠῚ, 78 ἃ. 
ϑαγία σοι, ϑαγ τι ἰαρὶ5 ΠῚ, 94. ". 
δατάα Ρἰβοὶς. ΠῚ. 190 ἔ, ᾿ 
Αγ Δ παρ Ά}}5. ΑΠΔΟΥΠάΔΥΑΧΙβ ἢ]πι5. Βοα δὐϊοοῖο ῬΔΕΓΙ5. ΠΟΙΗΪΠ6 

ὈΡΒΟΙΤΙΟΥ αὔδπι 5'πὸ οοὸ ΥὙΠ|Ι, 33 ἢ. ΧΗ. δ29 ες. δ30 Νν. 
4111 Απαρθαχάσιπι ραέγοπὶ ποπιϊπαραπε 1014, 46 Αγ ἀαπαρα}}} πο 1- 
1πε|6 εἰ για ἥπε ΧΗ, δἂρ. 38. ἄδ δἰπιβέομη πιοπυμχοπέο βορα]- 
ΟΥΆΪ: δαΡ. 99. ὅπ0 ἀϊς Ταγϑιηιὶ δὲ ἀπο α] οὶ ἀτοϊξιτ σοπά  ἴ556 
ΧΗ. 529 ε. ὅ80 Ρ". ἱ 

δΑΥ ἀσἀΠΑΡΆ}}1 νἱέαπι νἰχὶὲ Ατοϊιοβέταίθβ ΚΠ, 904 ς. ΥὙΠΙ. 
990 Γ᾿ ἕα!ο φυϊᾷ ἢ ϑαγ πάρα! 8 Φαϊάοιι ἀϊσοτα διιβὰ8 ἔπ 5βοὲ 

. Χ, 412 ἡ. 
ϑαγάϊδπα πυχ 1, ὅ 8 ἢ, χυδα εἰ δαγάϊαπα ρ᾽αηβ Π, ὅ4 ὁ, ϑαγ- 

ἀϊαπὰ οὐπαπιοπέα. οἰμεῖβ 5011. ὑπρποπία ΧΥ͂, 690 ". δαγάϊαηϊ 
τὰροίεβ. Π, 48 ". ΥἹ, 2δὅ ε. ΧΙΙ, 514 ὁ. 

ΘΆΤ Ἰηΐ ρΙβοοβ. ἰἀοπὶ μα! οἰ ἄο5. δὲ ογίεἰμιὶ ὙΠ, 329 ἃ, 
δαχάϊπϊα,, ἴῃ ογδίοας νἱοϊηϊα ΠΠ, 47 ἃ. ; 
αν στην ρἰδοῖβ ὙΠ. 313 4. 321 Ρ. ᾿άοτα ἐπα οἷ 821 ἃ. 
ΝΑΤΡῚΙΒ ΡΙ 5618. ὙΠ. οὰρ. 117. 
δατρδάοηῃ Ηοπιουίοιιβ.. ΤΠ γοίοναπι τὸχ ἵ. 18 [, Τύοϊαπι δα ρἐα}} ΟΌ ΠῚ 

Τεξϊβ οαρίατα δοηίοτέ ἴ, 9 ", 

ΑΤΗΕΝΆΕΙ5, ΠῚ, 114 
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ϑαγροάοπ, ἤπιχ οορίατιπι 1λοπιοίν!ῖ ΝΊοαίοτίβ. ὥγτῖας τορῖϑ Υ ΠῚ. 
89 Ὁ οὐνῇ; 

ϑαίποπ: δἰ. Ῥ]αξοπομι μ6 Γ᾽ σοΟὨ τ 6] πὶ ποηλϊπανὶε Απεϊβέμοηοβ Υ, 
490 ἀ. ΧΙ: 507 ἃ. 

δαίγα αΐο 5... βαίταρα Εοθαξαποτιπη 5} ΑἸοχαπάτο ΧΙ, 538 ἃ, 
δαξηγηα! α, τὰ Κρόνια ΧΗ]. 581 ἃ. ϑαξασπα!α ΕΗ οπιαπουιτι 

ταοοαο βαηΐ οὐ βίη ΧΙΥ͂, 6839 ". Ῥεϊογία νοοαπέ Τ ποββα! 
1ν14. 6. 

δαίατηὶ ἔθρ!απι ΑἸ]οχαπάτίαθ. ἴῃ απὸ οχροβῖξί ρᾶπ65. 46 (185 
οοιοάοτο ᾿ἰσοῖ σπΐψιιο ΠῚ, 110 Ρ. 

Βαξαχηίιπι.. χρογιχὸν ἱ. 6. ρογνϑειβέιμι δ ἔθ δπεϊ αὐ ξιιχη 
ἅΠ. 1183 ἃ. ΧΡ. 691] ε. οἰιπία «αἰνὰ ϑαίυσπιιβ πδι5 οτδΐ 
ἱ. 6. γγίβου Χ, 403 ἢ, 

δαζατηΐα ἐδιιροτα Ἰορ ἄθ ἃ μορέϊβ ἀεβοτιρέα Υ]. οἂν, 94 - 97. 
Μαΐγγα, ΠΙΟΥΘΕΤΙΧ. οπὶ 6πἃ ὙΠπομἰδέοοῖοβ. μΐοθ πὸ ἴο το ΡΥ ἀσθόῖα 

ἰταηδν οί δὲ ΧἼΠΠ, ὅ7θ «ο. 
Θαΐγτίσα βαϊξαιῖο. βίοι πηΐβ: οὐ ἘΔΈντὶ δα! δηίοβ βἰοὐπηϊδέας 1. 20 ε. 

ΧΙΝν. 6890}. 
Μαϊγτίβοὶ οδυδαῦ ἢ. 69 ἃ. 
ϑαΐγτίβουβ Ζαϊ πο σα ἐξα} 15. οΟ]10. ΘἴορμδμΕ ἱπβ᾽ ἢ 5. ἱπ ροτηρα 

Ῥτοϊειδοὶ ΡΒ οῖρἢΣ Υ, 200 ἀ. 
διαΐγτιβ ΟἸγπίμίαβ. μϊδέτιο, ραγαβιέαβ Ῥαρ μα. ΧΗΪ. 591 ἀ. 
δαῦγτιια φαϊάαπι. Ἴ)ΊΟΠ 511 αὐγίαβαιιο αβϑοπίαέου. ΥἹ, 20 ἀ. 
ΘΔΌΥΓΙΒ ΒΟΡ ἰδία τι θέαν ἃ ϑέγαέομίοο ὙΠΙ, 3580 ἢ. 
δΑΌΤΙΙΝ Ρ 5015. Ἰαοονέα5. Υ{{| οἂρ. 120. 
ϑαχα {γἰπιν ἐα]οζοτ απ 6 πιο πα οἰαουϊαία Κ΄. 908 Ὁ. 
ΘΆΧΆΓΠΟΒ ρίβο65.. πετραῖοι. ἀἰδειηριιεχέιτ ἃ μοϊασ 5 ὙΠ, 8 δ ὃ. 
ϑαχίξαμία, ΗΙδραπίαο ορρίάιμι ΠΠ]. 121 ἃ. ᾿ΐηο ϑαχίξαηιι5 οοἰϊαβ 

Ῥίβοῖβ 1014, 
ϑοδον οἶα. γιὰ. ποῖ 5. 
δοαΙαΠατΊ ἔοπίοβ ἀρια Ηοπιοσυθπι ΕΠ. 41 ο. 
Θ ΘαΠΙΠΙΟΠἶδ6 ΒΘ οΧχ ΟὙρτο ἰηβιία ἴ. 98 ἃ. 
Ῥοαρ 5... νὰ Ἰίσποῦπι σοϊιπάπην ΧΙ, 499 «. ἴ. 
ϑοῦΓΙΒ. Ὀἰβοῖβ ὙΠ]. οαρ. 118. ἀπὸ τοῦ σκαίρειν ποταϊπαξι5. ὙΠ. 

924. ἃ. πῆτι5 οπιπίαῃιν Ρἰδοῖπμν ταπιϊπαὶ γ1Π], 319. ἢν πος ἀογμιὶξ 
920 ἃ. βοατιβ οἵ βΡογοῦβ ἔαν ΔΕ 15 5011} οχ οπιηῖθι. ρἰδοῖθα γὸ- 
οὐ οἀππὶ ΥΠῚ, 331 ἃ. 

Ῥοομΐοα ροσβὶβ ἐστὶα μαθοέ Βα  α οπὶβ σοπονα ΧΙ, 680 ὁ. ἃ, 
ῬΘΘΡ  ΠῚΒ Ρἴ5ο 15: ήσαν αὐίαροπτ5 γ 6] αὐξαρίπιβ ΚΠ, 8.22. ὁ. 
δομοάία., Ἰοοὰ5 οατῖαο., ῥτορο [αϊγβαι Υ1. 962 ἔ, 
ΘΟ Ποοπι5. Ῥεγβίουτα νοοαϊαίαν [{{. 19 ἃ. 
ΟΠ οΙ αβέογίασι, οοποίανο οὐἶο Πεοτατῖο ἀοβεϊπδέυμα Υ, 907 ὁ. 
δοίδοπα Ρἰδοῖβ. ἀπὰθγὰ ΠῚ οἂρ. 6921. 
δ οΙΔΈΠ 05 ἴηβα!α 1, ἃ ς, ΓΧ, 390 ο. δοϊαιιμν νἱπαμι 1. 30 “ 

ΘΌΠΠ|α,. αὐπὰς ἱπέον βου ἔα Ρ] απέδξιιν ἄγ θοτο5 οὰς φοϊοτῖαι5 ατρπιοη- 
τὰθχ οδρίσμς οὐ Ἰαοίϊπ5. σογμιϊπαης {Π|Φ 77. 6. οι Π!Παμὶ τορὶρὶθιβ 
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(σκιλλῶδες) ἀϊουπε αισταθοὶ δα] {πο δοτίογοπι αοπαπι οὲ 
διπαταπι ΒΗ οὐ βαρόγοπι ΠΠ. 64 ". Π 87 ο. 121 ἃ. 

Βοϊπάλρβιβ., ᾿πβέσαπιδηύπηι πιβίσυπῃ ΠΥ, οαρ. 81. ΧΙΝ. 696 Ρ. 
Βοίοπο. πιογοίγιχ Αἰέοα ΧἼΠῚ, ὅ86 ε. 592 ε. 
Βοίομθ αἰϊα. οαπὶ πὰ 1 ΠοιηἰδίοοϊοΒ 61 ἔογιιπι δὲ ἐγδηβυδοξι8 

ΧΗἼΠΙ. δ76 ς. 
οῖρίο ΑἐΓΙΟΔ ΠῚ. ΤΑΙ ΠΟΤ᾽ 8. ΘΠ ΔΕ Ὠ} 55.118 τι ἔΘΟΥΤΑΥΊ ΠῚ ΓΘο πὰ ΘΟΙΠρΟ- 
ποθ, ΠΟΠΠΙΒῚ 4 Ϊ Π4 116 ΒΕΥΤΟΒ Βοοῦπι μαΡυϊέ ΥἹ. 27 3 ἃ. Ολγεμα- 
ϑίποπι ἐχρυρπαν ΧΙΥ, 607 ἢ. 

. Βοῖτα, ξοβέηβ ἀϊθβ Αἰμθηΐβ. 400 οὐτϑὰ σογέαθδηξ ᾿ ΠΥ ΘΠ65 ΓΑΠλ πὶ 
γἰεῖβ ρεβέαπέοβ αν ὁπυβέιπι ΧΙ, 49 ἢ, Ἢ 

ϑοῖτα 5 δίιποτνα 1014, 
δοίτραϊαβ. ΤΠδοηΐς μι Π4}}} ΠΠΐπι5 ΠΥ, 176 ἃ. 
Βοϊοτοραθοίδε ({) ΤΥ. 129 ἀ. 
0114. σομγ να] α οαγμΐηα ἴῃ ΠΌΪΡῈΒ ΓΘ] ΘΗ 5 οοέέαθὶ πιοηέῖϊο Χ, 

427 ἀ. ε. 
1)6 5001115 Αὐεϊοἰβ ΧΥ͂, οαρ. 49 544. 40 1π᾿ ΚΈΠΟΥΟ Ἔχοθ ποτα 

ΑἸοδοι5. Απδότθοη οὐ Ῥγάχῖ!α ΧΥ͂. 6093 Ε. 694 ἃ. φιϊά ἀϊοαη- 
ἰδ μῆνα σα Πἃ οὐ ΟἿΓ 516 Ποιη πο ηίπι 694 ἃ. ". 

ΘΟ 65. Βοροέΐαο ορριάππι νοὶ] σίου ΠΠ|.109 ἃ. Χ. 416". 
ΒοοΙγιιοβ. οαγάπιι5 οἀτ|15 ΙΧ. 571 ὁ. 
ΘΟΟΠΆΡΟΥ Ρἰδοῖθ. εχ Ηοοβροπίο 1. 29 8. δχ βοοῃῖθγο ἢὲ ορέϊπια 

ταυσῖα ΕΠ. 121 ἃ. ἀδ βοοῖῖῦγο ἀσίέαν ὙΠ. οἂρ. 116. 
ΒΟΟΙθΟΥ 5. Ρᾶταβιτ οαϊπδάδτμη οορπομπιθη Υἱ. 942 ἡ, 

ΘΟ τοατσία, Ηἰβραπίδε ορρίάππι ΠΠ, 191 8, 
Θοοπιπηδίιπι ἃπιαηΐοβ ΧΙΥ. ἀρ. θ. 
ϑοοραοῖ. 4105 ΒΕ Προ μ6 5. ΠΟΠΠᾺΠΕ γοοαπέ, ἀθ οΥΙΪ ΘΟΥΡΟΤΟ βοιήμη- 

οἴοπ65. ΔΙεραηΐιν ἃ ϑθατιεῖβ ΧἼΙΙ, 51 ὅ 6. ἢ, 
ΘΟΟΡΔΒ. Ὀξξοθον {Π1|ι5... ϑοοραθ ΠΘΡΟΒ; 56|186 ἱπρίθῃς ἀομλπι 

ἀοἔουσὶ σοπβιονογαΐ 6 οοΙηρούδίϊοπ! 5 Χ, 43 8 ς, 

ΟΟΡΔΒ ΒΈΡΘΙΙΟΥ 5 Οτοοπεϊβ Ραΐοῦ. ϑοορᾶς ἅνὰβ ἱθ 14, 

ΒΟΟΡουμΙἃ. δα] ΓΑ οπἷ5 ἤσατα ΄φυλοάεπι ΧΙ, 6299 {, 
ΝΟΟΡΒ. ἀν15. πη Δ ΈΓΙΧ ΙΧ. ἂρ. 4. πα έδύϊθη δ. ρθπι8. «πιο ἐἢ 

ἢδο ἃγα πομπηθῃ ἱηνοηϊ ΙΧ, 391 ἃ. ". ΧΙΥ. 029 αὶ 

ΘΟΟΡῈΒ... Βα] ἐδ! ἶ5. σοι ΧΙΥ, 090 ἃ. 
ΘΟΟΓρΡΔΘηὰ μἰβοὶβ ΥΠ.. 321 ἢ. 
Θοογρίαβ. Ρἰβοίβ ἱ. ὅ 4. ἴῃ ουξο ταθοῦ ὙΠ. 282. ἃ, ὙΠ. οαρ. 11. 

ψΊΓ6 5 ἴῃ οἷο ΥΠῚ, 85 ἀ. 6. 
ΟΟΥΡ 15. ΦαΟ ΠΡ οὲ σὰ} Ιαρῖάς ΧΥ͂, 095 ἃ. βοογρῖο Πἰσποο Βιεν να 

ἰογτού Πυγϑπμδοθα Υ]. 946 6. 
δοοίο πα, «Σχοτοδείνη. οορποπιθη ΝΙοοϑέγαίαθ πιογοίχγιοῖς ΧΙ. 

407 ε. 
ΟΣ ΡΠ. 5 μΙδοοπέα ΧΊΥ,, 647 4. ; 

ϑοιττα. γελωτοποιὸς. Ἐπιάϊσι 1. 19 ἢ, τ ΧΙΡ. 014 ἢ. βουν- 
τΆΓαπν ΘΟ] Πρ τὶ Λαιοπίβ ΧΙΕΝ, 614. ἃ δος ΝΕ 

ϑοπέα ΑΥρβοϊοα (ὅπλα ἀπ᾿ ἴργξος) γυδοβίαπεποια Ἱ Ὁ Νὰ 

1145} 
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βουεὶ (τοῦ ϑυρεοῦ) τὑβιπὶ ἃ ϑαπιηίε)5 ἀἀορίαταπέ ἘΠ οπιαπί 
ΥἹ. 278 ἢ. 

ΒΟ" Ἡομηοτοα, ἃ 4ἃ ταρε! βοοὶ! {Π|γ5515 1. 13 Ρ. 
ΟΥ ΠΔοα πὶ ἐτοξατα ΜΈΓ. 311... 
ΒΟΥ 5. τ παΐον δοϊοπδοιβ ΥΠ]. 296 ε. 
ΘΟ ΠῸ5. Τ ΓΟ ΠΕΪΠι15.. ἰδ στ ργδοϑερίαίον ἀρυά ΑἸοχαπάγυα Ἰ. 
90 ἃ. ΧΙ]. 5838 ε. 

ϑογρηι5. ΧΙ. οαρ. 99. 101. βούρβυμι Ερίτοίαθ Ἱγτέυπι ψοοαπέ, 
Μοιμγυπιηδεὶ βούέμυμι ΧἼ. ὅ00 "». 

ϑοΥρθιβ. (ΒΙΒΥΡ 5.) οορῃόπιοη Πεγογ ας Τιἀοοἀδοπιοπι ΧΙ. 
500 Ρ". ο. Ἶ 

Θογτίαο σαρίας 1. 98 ἃ. ΧΙ, ὅ40 ἀ. 
δον αϊαπὶ ΑΟμδοιΒ ἀἰχίε ραγίδηυπι βογίρέσπι χύρβιν Χι 451] ἁ. 
ΒΟΥ (ΑΠ185.. ΟΙΟΌΠΊΘΤΙΒ ΒρΡοοῖο 5 ΠῚ. 74 ἃ. 
δογίμῖα. ΠὈῚ γογβδέιν Νιοοπιοάοβ. τὸχ ΒΕ γπῖδο 1, 7 ἀ. 6. ϑονειαο 

οαυΐπιπι ἰδὰο ργαθθοηῦ ἱπίαπειθιβ Υ]. 990 ες, ὅδογεϊαβ οἱπα ἀονὶ- 
οοταπέ ΜΙ ΧῊΗ, ὅ23 6. ϑογίμαγυση Ἰορδίῖο ἀοηϊπιαξῖσα δ 
Ῥλαγίαπι ΙΗ. 994 ἃ. δογἐπασιπι Ιυχυτα δὲ ογαάο! 5 ΧΗ]. 
ἐὰρ. 27. ἡ ἀπὸ Σκχυϑῶν ῥῆσις ἰυϊ4. ΧΙ, ὅ94 ἐ. ϑογέδμα- 
τὰπι (7) οο]οπία οπιας 1, 20 ὁ. 
ΒΟΥ ΤΠ Ο15 ἈΓΟῚΒ : οἱ β᾽ 1115 ὁδὲ ἤρατα ΠΠέοταο δίσπια Χ, 454 ἃ. 

" ϑογίμίος Βίθοτο Χ, 4927 ἃ-. ΧΙ, 499 ς. 
᾿ εθοηηϊέϊουπα ΝΠ οβέϊαπι Ε{. οαρ. 90. 
δεοιπάμβ, μἱποοῦηα ΝΙσοπιοάϊβ τορι ΒΙΓΙγπΐαθ 2. οαΐ8 ἃπιοτὸ οᾶ- 

ῥέίυβ εγδΐ β]]ὰ5 σα] Πηδοοὰ ΧἼΠΠ]|. 600 Ρ. 

ϑοάοηΐοβ Θρυ]απέυγ αριά Ἠοπῖογιμ ἴ. 11 ἢ, 17 ἢ. Υ΄. 192 ε. χι. 
ὉΔρ. 1. 4υἱ τπο5 δέίαμι ἀδίη ἀρὰ αταθοοσὰπι ΠΟμΒΌ]ο8 ἀπγανὶέ 
Χ. 428 νυ. 1.17 ἴ..18 ἃ. 

Βεροβία, ΘΙΟΙ Παὸ ορριάυπι. 146 Δοροβέα, 
ϑείτιξοβ. Ναυπιϊάα, δγεὶβ Εἰθιοίπαπι ργίπιυβ ἰηγοπέοτ Ῥευϊίβείαν 

ΧΙΨΡ. 618 ". ο. 
ϑοϊοιοῖα Απεοῦμοπα ΨΠ, 396 ἃ. 
ϑοϊοιιοία ΒΑΡ γ]οπίοα Υ, 211 ἃ. ἵπᾶς οτιυπάϊνα Πίοροποῦ Ερῖοα- 

γοιβ ἱδιά. 
οἰ διλοῖβ. ΡΟΘῸΪ σοπ8 ἃ ϑοίοιθο τορ ἀοποπιπαξαπι ΧΙ, 497 ἢ, 

οοηῖ, ΧΙ, 788 ε. 

οἰ ουλβ ΘΙ ΡΠ ποτα ῥτἀοζοοξιβ ΑἸοχαπάνι ΥἹ. 261 »» νἱοίο ἴγ- 
Βἰιθδοῆο, ΤΗγδοῖδο τορο. ᾿μομηηΐοβ ἄπτο ππρουῦῖο ΠἰΠθοταξ : 4υᾶτο 
Αἰμοηΐθηβοβ Πιοπιπαπι ἱποοϊ πίε οίοτοιν ἀρ ρο]Π]ἀταπε δ  ουδιπι, 
εἰ ἔαπι ᾿ρ8ῖ ψααπι ἀπέϊοομο ΠΠΪῸ ἐδιαρ]α δοηβοογασαηξ ΥἹ. 90 4 ἔ, 
Ὡοῦ ἃ. ἐϊχτίπι ἀοπὸ πιϊδὶε Αἐποπίοπδῖθυ5 ΧΙΠ. ὅ00 «ἃ. ν. γΡο- 
Ἰοηίᾳ ἴῃ νἷπὸ ἀξοραέαν Χ, 439. ". ο. νἱξα ἐμιογο γαθδηβ ΟΡΙ 8 

δ Ιειοὶ Τορῖβ ργαοξοτοιάα ΓΚ, 150 ἀ. 
ΘΙ οὐϊοὶβ ἔπ ΐοῦ σου πᾶς μαναϊέ Μγβίωμη οὲ Ν γβαΐι ΧΗ, 578 ἃ. 

γνἱοΐαβ ἃ ἰἌΠ1Π15 ΧΠἼΠῚ, δ93 ε. 
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ΒΟΙΘ 5. οὰπὶ υβαθα θο] πὶ ἱπ Μοάίαᾳ σοΥΘ ἢ 5 ἃ ΒΑΥΡΑΥΟ οα- 
Ρέι8. τορία ἐάπιθη μια ρηἰ Ποοπεία ΒΑΡ δι5 οδὲ Ε΄. 1 ὅ9 ἃ. 

ΒοΙ παιδία ὑγαββίοα ἔχ, 3090 
ϑ61}14 1 Ἰοαβα δ 1. 98 ν, ΧΗ, 568 ἃ. 
ΘΙ Ὲ5.. ΘΟΟΠ]6α. γμ04 1 ἀεοἀεαοπιοπίοβ Π{, 693 6. 
απ  42}15...  ΘΟΡΠΟΠΙΘη ραγαβί(ὶ οαἱπδάαα Υἱ. 942 4, Υ͂. 134 ἀ. 
οι 4] 1ο5. ρα πΐθ.. 5] αρίπουβ ΠῚ. 109 ς. 11 «6. 
ϑοιηίγοπῖβ. ΝΙΠΙ ἸΧΟΥ. πιαίοῦ Νίηγας ΧΙ. 528 6. 
ϑειιρεγνίνα Βοῦρα ΧΥ͂, 679 ἃ. 
Βερία ρίδβοῖα ὙΠ. οαρ. 123. εὐπλόχαμος, ἢ μόνη ἰχϑὺς οὖσα 

᾿ς τὸ λευκὸν καὶ μέλαν οἷδε ἹΥ͂΄. 138 ὁ. ' 
ϑερία. δεϊαπι πιθγθίγιοἷβ ΠΟμθη.9 ΤΗγτϑὶ Πὰς ὙΠ, 329 ο. οὐ 

δαπέρμι ἃ] πὐἀϊέυν ΚὙΠΠ. 339 ο, 

δ ορία5 ΡΓΟΠΙΟΠΈΟΥ ΠῚ. ἃ Β6ρ 115 ἀδποιιηδίασμι 1. 380 ἃ, 
δαραίοτα οΥπαηίην ἢοτο. αἱ ροίποα νοοδίιν ΧΥ͂, 679 ἃ. βερυ!- 

ΟΥΒ. ᾿πιβίογο ἀἸοοθαΐαγ ΑὙρὰ ΧΠΘΓΟΙΧ, οὑπὶ Βοιὶ ΘΟΡΠΟΟΙ Β6 
ἐτδά ἀϊπβοὺ ΧΙ]. 599 Β. ' 

ΘΟΥΪΒ 9 Οἷ.5. ἱπέμθιιβ., οἰοπογίπιπι Π, 71 ἃ, 
ϑογροπβ. Ῥτγονουθίιπι, ΕἸΧαΥ 5. Βουροπέϊβ ἱπαπῖον Υ1ΠΠ. 362 Ρ. 
ΟΓΡΎΙΠιῆι, ἤ ἕρπυλλος ΤΥ. 131 6. ἀψιᾶπι ἀεβιάογας ΧΥ͂. 683 Γ΄ 

οΥβραπι ΒογρΎ Πα ΧΥ͂, 677 ἔ. ογρυῦπι ἐχ ΗἩγμιθέξο πιομΐο, 
εὐ οχ διογοηπῖίας ρτῖ5 γα ρ δηΐδειτ ἴῃ μοτίοβ 681 ε. ἢ, 
ΘΟΡΡΥΠ πα οογομθὰ ΧΥ, 679 6. βεγρυπΠίπαπι ἀπριοπέμπι ἴπ 

σομ οί οἾθι5 πι 6 ΧΥ͂, 689 ο. ἃ. 
ϑοτνῖ. Εἰοτυιπ οοπάϊεο Υ]. οὰρ. 81. μυΐδοῖβ ἐθβπιροῦίθιιβ. πᾺ}}1 ἔπο- 

ταηΐ βοῦυὶΐ οἂρ. 89. 94. Ματίαπήγπι βροηία 56 ἴῃ βου τισι ἐτὰ- 
ἀϊάοτας οαρ. 84. 5εγνοτιπι ἀϊνοτθα οοπάϊϊο δὲ νατία πομιῖπὰ 
Δρι 4 Οτοΐθηβοβ, ἰΐοπι ἔοβεὶ 4165 ἴῃ σταξίαπι βουνόσιμν 014. ΡῈ 16 - 
Βἴδθ. ΒΕΥΎΪ ἹΠοββαΪοτηπι οἂρ. 80. Ρ]αΐομῖβ Ἰοοι5. ἄθ βοῦν; 
οἂρ. 87. ΟἸῊΪ μτίμη! Βοῦνοϑ. ῥτγούϊο δππιπί οὐ ραππαπέυν ἀοῖο- 
οἴἴοπο θοσιπὶ ορ. 88. - 9]. δβογνογιμι ΤοοΘηδι5 Αἰδμοηὶς ΥἹ. 
72 ο. ΒοΥῦγοβ 1116 αἴθε δίμαβοπ Υ]ἱ. 904 ε. 372 ν". 

ΘΟΥΥ 5. αν οπέ ἰορσο5 Αἐποπίεηβίυπι Υ]. 260 ἢ. 2607 ἃ. ἔρδο- 
ΒΝ ἃ ΒΟΓΨῚΝ {πρὶ εἰν 15 σοπά τα 267 ἃ.}». βευνόσιιην γάτα πομιῖπὰ 
ΥΙ. δαρ. 93. βοῦν 4ιίδαιο ἀρ 1, γοξϊος. οοπῆογοθαξ βέαΐογομι 
Ἀορίπδθιμι δ πγβδιεα Κ΄, 143 ". 

Δ οσν ἴὰ θ6114. οσνόσατι γοθ.]}} 10 αἰέοσα πὶ δ΄ οἰΠἷα ΥἹ. 972 ἴ. Ῥὲϊ- 
Ἰυπι Βουυ 6 ἴῃ Θ᾽ οἾΠ1ὰ ἐχ ᾿λαμι ορ ἘΠ βαον ἰἐἰα οτέαπι ΧἼΙΊ. ὅ49 ". 
ΒΟΥν.Π 5. θ6}}} ἀρὰ οπιαποβ, ἴῃ Πκο]1ὰ. ἄὰχ ρατέαοιια. ἴῃ δὶς 
οἴα ἔπ ΥἹ]Ἱ. 979 ἔς 973 ἃ. βοσνοῦιαι Αὐμοπὶθπβίαπι τ θ ! Π υ 

ΜΙ 72 8: Ὁ; 
οδασηιμ ἴῃ σΟΠ πιο ἐἷϊς τοίοτειν ΠΠ{ ΘΒ ἃ. βοϑαπιΐ σοπι θη. σ0- 

ΒρΡΟΓ ΠΣ μᾶηο5. [ἰΠ- 111 ἃ. βοβαιηϊίοα ραπὶς ΠΠ. 114 ἃ. ". 
ΡΒ. Οὐ βαβαῖ ΒΘ. 15 σοούι5. 1]. 4 ". 

Σ᾽ ΘΒΆΤΏΙΙΒ. 5 ψ Γι] πομιθι ἀρ ἢ)ο!ο5 ἰΥ. 17 8 ἃ. 
6561}. οοπάϊπιοπίιμμι Κ΄. 17 ". 
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ϑΘβουἶπ118 μἰβοῖβ ὙΠ, 305 ἀ, 
δ Β]8.. ΘΟΠΟΠ ΔΘ ροπι5 {ἰ. 69 6. 
ϑοβίοβ, δορηποπῖθη ΡΕγγ πᾶς πιογοίτ οἷς ΧΠΙ, 591 ς. 
ϑείδηἶα ΩΝ ΠῚ. 81 ἃ. 
ΘοΌΓΠο5. τὸχ ΤἨγαοῖδθ., οοηνίνίο οχοῖριε Χοπορμοπέοπι ΠΥ. οὰρ. 

90. ΧΙ, 470 ". 5. «ἀα!αίοτομαχ Παρυὶς Ἡογαοιάο Υἱ. 92 ἃ. 
Θθαΐῃοβ. οὐ, ΠΌΠΟΙ δρπά Ῥοπιδίρραμι ΣῪ ἰν δ 
βεχαρίηέα, οἱ ἑξήκοντα ν ἀαΐπαπι ἀϊοί Αἐμοηϊα ΧΙΥ, 614 ἀ. 
ΘΊΔΠ5. ΑΥΪΒ.. ἃ ὙΟΟΙ5 Β0Π0 ἀεποιμιϊπαία ΙΧ, 399 ἢ 
ΠῚ Πα, ρτίπια πιδὰ ρογ θοίασ βαιθιιοα ΧΙΥ, 637 ΡΒ. 
ἘΠ Πᾶ 5 ΠΙᾺ 6 5. ποπιοη ρα Βαίοποπι οοπιίοιπι ΧΙΥ͂, 662 ο. 
δίοδηι ἴπ ΒἸοι Πα Π 49. 6, 
δίοοα ἀσὰὰ (χατάξηρον ὕδωρ) εὐ γαϊάθ οαἱάα 11, 43 ἃ. 
ΒΙΟ Πα. Ἰααδαέυῦ ἃ οαβθὶβ. ΘΟΙ μη} 159. γατγίεραεὶβ ψεβεθιι8. ψαβὶβ 

ΧΙΝ. θὅ8 ". ἴῃ δὰ παβοίξυσ σίπαμη δαμηοτείπιμ 1. 27 ἃ. δἰοαπι 
ΒΙΟΠΙας ΠῚ. 42. 6. βοορῃϊυβ Β᾽οΠ ας {Π.91 ». Β᾽οι ας σεχ Οο- 
οα 5 Ε. 10 6. 5: οἶα ἐγταηπιιβ οἵ ρμοβεϊβ Ὀ᾿οπ γβίαβ ἱππίον. ΧΠ, 
41 «ο. ἴπ Θ)΄οι Πα πιογαῖιι5. οτὰξς Αθβομυ5 ΓΧς 402 ο.. δίορσα- 
ΤΟΠΒ65 ΚΙ οΙΠ 6. ΧΙΥ, 659 ε. ; 

δίοΌ]αΘ. πιυσᾶθηᾶθ 1. 4 ο. ὅϑίουϊας πιοῆβαθ 1. 9ὅ ς, ΧΗ, 
518 ὁ. ΧΙ. οαρ. 34. δίου!αθ. οαβοὺβ 1. 27 ὁ. ΧΙΥ, 658 ΝΡ. 
διοαϊα νϑῃίοι!α 1. 98 ". Θιουῦϊα5. οοέέαθυβ [. 28 ἢ. δίουϊα [ὰ-- 
ταχ ΧΥ͂, 068 ο. δ΄᾽λοἪουϊας. ραΐθ!]αθ 1, 28 ο, ΧΙΥ, 68 Ρν. δ᾽λουμ 
Ἰορίξ δὲ οογυϊοαϊα ΠΠ, 47 ἔ, 

ΒἸΘΌΠ ἀρταπη γοοδπέ ἀβομοάοσιμι ΓΧ, 402 Β. ϑἸου 5 τ ΑΝ 
115 ἀβὶι5 εβί Αθβολγ!β ΙΧ. 402 ς. Ἰαέαρο ρει θοξυΣ ἐββο ϑ᾽ου- 
θὰ ποποη ΧΥ͂, 606 "ν. ϑ΄ἴοι! ἄπ]ος ἀϊοαπε πᾶσα ἱπβυ]απι 81- 
Ἰπθη5 ΧΙ. ὅ18 ο. δῖουϊ: οοφαΐ ραταπάοσγιπι ρΡἰβοῖαπι ἃτέο οοΐο- 
Ῥγδὶ ΧΙν, θὅδ, 661 ε6. ἢ, βεά φοβάθιιν ἱπιρσοθαΐ Ατοϊιοβέγαξιιβ 
ΨΙ ΤΊ ε. 

ΘΙοἴΠΠΪ5.. βαϊίαίῖο βαΐγτίοα 1. 90 ἢ. ΧΙΥ. 680 Ν. ο. 
Θιοϊηηϊδέαο,., βαύυτὶ βίο πηΐπι βαϊαῃέοβ 1014, 

ΘΙοϊπηούγτθο.. πιοάα5 φαϊάαπι αὐλήσεως ΧΙΥ. 618 ο. 
ΘΙοίπηῖ5 Ογοίοηβὶβ ἰηγθηίοσ βα  ἐαεϊοῃ β... οὐ βιοί πη ποιθα ΧΙΥ͂, 

090}. 
ΘΊΘΘΠ 7. Βουνὶ ΠΟΙηθ Δρι οοπιΐοοβ ᾿. 28 ἃ, ΥὙΠῚ. 330 «. 
δίοοι., ἀθοέιϑ οὐαιι5 ΑἸΠοηοπδῖβ ΓΧ. 378 ἃ. ". 
δίογα, σπουγθιία ΠῚ. ὅ8 ἢ, 59 ἃ. 
δον 5.5 πομῖθη δ ]αίονβ. ἀρ ΟἸσασομαπι ΥἹ. 907. ". 
ΣῊΝ ὁ. ἄπταπι Παθοξ ἀσιοπι ἴ. 93 ο. παθοξ ἐοιρ! απ Νίίποσνας (ὁ- 

ἰοοαϑῖὰς ΠΠ. 72 ». τθϊάοπι Δ οοοι θη. ρογέϊοιμι οχβέγα πέδην οἱ- 
ταν δια ΧἼΠ]Ι. 577 ". 

ΘΙογ Ομ ἶα ἉΠΙΥ͂ βάα!α ὙΠ]. 949 ο. ἔ. διογοπία οαἹοραιποπία ΕΥ̓͂. 
158 ς. διογοηῖί Ρίβοοβ 1. 27 ἃ. 

ΘΙΟγ Ομ ρἰοίοτοβ Υ. 190 6. Ξ΄΄ογοη 5. ἐγ Πναΐξιν ἱπν οπεϊο 58 1- 
τας] Οῃ 5. οπὶ Ρ1|4 1. 14 ἀ, ἀρὰ ᾽ουομΐοβ οα ΟΠ ΟΟΡ ΠΟΤ» 501- 
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ψΟΥ πὶ σοι Ὑξ. 971 ἀ. Ξ᾽Ἰογοιῖ οοτοπαιη ἀαδιπήδμι ἰδοοβὰπι 
γοοῦηξ ΧΥ͂. 678 ἃ. βουρυ αι οχ ἀρτὲβ δὲ πιο πέιθβ οΟΠ θοξιμι 
ἀγα πϑρ!απέαμπέ πὶ Ποτίοβ ΧΥ. 681 ε. ἔ. 

Νιογοπία δέοραϊοροϊτέαπί5. ἀϊοίεις οπουγθία 1{{ ὅ 8. ἔς 
ϑίογοβ, σποιηιὶ5 Ε{{{ οαρ. 4. ὅ. 
διάα, ρΡαπέα δαφυδέϊσο, ᾿λὰ]0 ραπῖξο δἰ πα 5. ΧΈΊΥ͂, 6ὅ] 8. 
διάα, Ἰἰοοὰς ἴῃ Βοεδοίοταια. εἰ Αἰδπεηϊοπβίαπι οοπἤηϊΐθιβ. ἄδε 400 

ἱπέον 56 ἀἰβοθρίαθαπέ ἅπῖῦοὸ φορὰ ΧΙΥ. 050 ἢ. 651 ἃ. ποπεθπ 
ἰηγθπῖϊέ ἃ τπ8}}5 ρυηϊοὶβ, πᾶς ἃ Βοροίὶβ βιάαθ Ἀρρϑ!]απέιτ 114. 

διάείας ὙΠ]. 380 ἃ. 
ΘΙΘοΥ εἶδ: βίο στοὰ πομιϊπαίατ ἃ} ἘΠ οδηβῖρυ ΧΥ͂, 681 4. 
ϑιάοι, Ῥηοδηϊοίαο ορριάσμι, δὶ αχίμπιῖθα ματαίαν πησπδηῃξυϊη: οὙ- 

Ρτίπαπι ΧΥ͂, 688 ἢ. 
Βιάομία ροουϊα ΧΙ. 468 α. διάοπίοτπι τοὸχ δίγαίο ΧΕ, 

58} ἃ. 5ιάοηϊιε φυϊὰ ἀς (δάπιο πιοιηοσοπί ΧΙΥ, θὅ δ ἢ. 
5Ι᾽άπ5. νἱοαβ ἀρτὶ Οὐτίπεέθι. δὲ ποβοιπέυγ εχμαΐα πλ8]ὰ ἈΠ Δι εῖα 

ΠΙ. 82 ἃ--ο. 
ϑΙσα . ὨΘΠΔΘῚ χηογίγιοἷβ Αἰέοας ΧΠΠ, ὅ 88 α. 
ϑιροιπι ρτομπιοπίοτνί μι [{Π]. 58. ἔ. οὐ ορρίἀππι: οαΠῚ5. πὶ Πομιΐηΐϑ 

δι᾽ συϊέαές Πμάϊειτ, ἱπέο! !Πσοπάο 5ἰ!οπέϊυπι ἈΝ ΕΠ. ὅ 8 ὃ ο. 
ΘΙσ]α5. σίχλος:: 5ὶς ΗΠ βραπὶ ἀΐοοθαπέ πιοάπηπαμι ὙΠ, 53} Ρ-. 
δίσιια. ῬόταΒ ΡγῸ βίσιμα ἀϊσοραπέ βαὲ Χὶ, 407 ἃ. ἴπ ερ᾿σΥδιιπιδέο, 

ἀαυᾷ [οπίοα ἀϊαξεοίο οοπβονρίσμι, 58ῃ ΡΥῸ βίρτιῃηα τοροσιξαν Χ. 
54 ἢ. 5βᾷπ χίβδηλον Χ, Δῦῦ ς. υνὶ πιεμιοταίιν ἄσιγμος φὠϑὴ 
[451 Εουἰ οἤΘ ἢ 55. οὐπέ, Χ. 448 ἀ. ΧΙ. 407 "». Πεέξογαο βίξιμα, 
Ῥτοπαποίδεϊομεπι ἀτισαινλ ἱπάϊ!οασηῦ πιαδίοὶ οὐ ἱποοπιπιοάδπν « 
εἰθῖαο οαπέιμα ΧΙ, 467 ὃ. ξογηνα {ἰείοτας βίρημα ἃν Αραίθοπο οθη- 
ξοτίασ ὁὰπὶ ἄγοι δογέμίοο Χ, 454 ἃ. ἂν Εασιριάς γοτὸ εἐ Ἔ Ἰιοο- 
ἀϑοίθ συμ οἰποίηηο οοπίοτίο Χὰα, ἀδά αἐ. ο. 

διρθίησμη νἑηαπι ἔ. 27 ". 
5Παμτ5 Αὐμοη θη Υ1. 94 ἃ. 
ΘΠΠοπακ ἃ δα οαρία5. 11, 45 ὁ. 51{9πι5. Πδίθ]αμ. πνῸ [18 ΟΧ οα]ὰ- 

ταΐβ οοιηραοέδια ἱπγνοηϊς ἔὐ,. 184 ἃ. ὅ΄᾽Ποπὶ οὐ δαΐντι ἴῃ ρομρθὼ 
Βαοομίοα Ρεοϊοιηδοὶ ΡΒ ΔάοΙρμὶ Υ. 197 ὁ... 199. ἃ. ". ἀβίπιῖβ 1η- 
βἰἀοῃέος Ὗ. 900 ε- ργονουθίιπι. ἀοίογιμϊον ΚΔ Π6 15. Κ΄. ἐδ 5 ἅ. 

ΠΧ ἈΠορίηα5 μἱοίον Κ΄. 210 Ρ. 
ΘΠοἤυτὶ. (Δ Π1|οὰ νοχ, ἀταροα εὐχωλμιαῖοι ἱ. 6. ἀοτοίῦὶ Υ}. 3.49 Ν. 
ΠΡ, 1. 28 ἃ. βι!ρλῖο πιδοογατο οἴθιμα ΕΥ̓. 170 ο. ὙΠ]. 929 ἃ. 

ΒΙ ΠΡ. ἀπανία ὙΠ. 311 ο. 1 θγοὰβ σα δ Β ΠΡ ϊϊ.. σα άτῖδ 5015 
βἰοοαία. ΝΙΝ. 699 "». 

ΘΠΠΌσι5 ρμίδοὶβ ὙΠ. 9857. ". γΡιαίσῖβ βασι Υ1. 230 6. 299 ο. 
διπιδθίμα. πιογοέγιχ δίερανιοα. ταρέα ἃ} φἀο!οδοομία! 5. ΛΕΠοαΐοι- 

βίθὰβ ΧἼΠ. ὅ70 ἃ. 
ΘΑ} 15. γι1ἀς Ἡ ι}15. 
ϑππΐα παύατα υἱἀϊοιΐας. ἤοηὶο τίς ΧΙΥ. 61 ἀ. 
διηαρο, γ146. ϑοι ἀ8}15. 
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ΘΙ ΠΥ οα 5. (Π 115. διιοξοτί 5. δ γ 1115} Ηἰβέτιο Υ ΠῚ. 348 ἃ. 
οὐ "46 πὶ 4πὶ ΒΠατοάϊ ἃ ὅπηο Μαρπείς ΧΊΥ. 6290 ἀ. 
ΘΙ παοίϊἀ65. ΟἸἶτι5 οοφαὰβ ΧΙΨ, 662 ἃ, 
Θπηοπῖάοβ (οι5 ροοίᾳ ἴονομι Αὐἰβέαγοναπι πομιῖπας ΠΠ 99 Ρ. εἷτι5 

δοηϊρπιαία Χ, οαρ. 844. (αγε!παθας ομοτοβ ἀοουϊε Χ, 457 ἢ. ἀρυΐ 
Ηϊρταπθδι τοσοπὶ βογήάϊ4ε ἀνάγαβ δὲ οὐρὶ ἀπ ΧΊΥ, θ56 ο. ἀ. ᾿ 

ΘΙ 65 “δογηξεῖαβ . Ὑπαρβοάυβ. Ασομ]! οὴϊ οαγιῖπα ἴπ ΟΝ 
ἀεοοαπίαγιε ΧΙΊΥ, 690 ο. : 

δἴπλιβ δίαρποβ. ροοία Ὠατοάυβ ΧΙΥ͂, 6290 ἃ, 
ΘμΠΠ5.) Ἔχ οοάπο Πἰβέτίο ᾿Υ, 164 ἀ. 
δίπαρὶ, αταρθοῖβ σίνηπι., Αἰεοῖα νᾶπυ ΤΧ, 866 ἢ, 867 ἃ. 5ἰπαρὶ 

Ογρτίυπι 1. 28 ἀ. ' 
δίηάι ΥΠῚ. 8347 ἃ. 
δίπάοπ, Μαπεα α βἰπάοπε ἑοχέα ΓΧ, 409 ο6. 
ΘΙ πάγοι ἀμρια Ογοέθμβοβ ἀἰ ον ξαν ΒΟΥ ΊΙΒ ΒΈΥνῸ σοηϊξιβ ΥἹ], 207 ο. 

δ πίἀϊ5. δὲ Οδγογοιΐβ ΠΠΪὰ5 σαροΐε ὙΠοβοιβ ΧΕ, 557 ἃ. 
Νιποάοπ, γ᾽... ϑιγποάοῃ, 
ΘΙΠΟΡ6. πιοτοίτίχ ὙΠ 338, ΧΠῚ. 567 ἢ, Οπαΐμδοπδθ πιδίου 

ΧΠἼΠΙ]. δὅ8 ». ΑΡγάοβ νοοαία ὅ86 ἃ, οἱ σταιοδέυσ Ατομΐαβ 
ΒΙΟΤΟΡμαηία 594 ἃ. δϊπορε εχ Αδρίῖπα βοογίμεϊοπἑβ δυὰς οβῖοῖ- 
πᾶπὶ Λέμοπαβ ἐγαηϑέ!ς ὅθ ἃ. ἴρϑα ρΈποτο ΤΉ γοβϑα πο πὶ 
Βα Βα  ἄοιῃ 1014. 

Ιηορ6. Ῥοπέϊ ορρίάαπι. [Ὁ] ργαθϑέδηξοβ πο ῖ]65 ΗΠ, 118 6. Υ1]. 
507 Ρν. 5ιπορίοδα πιιοο5 ΕΠ, 54 4, 

δύση Βοσρθὰ ΠΠ. Θ] 6. οἴπὶ 5ῖ0 σοιιθ ππέὰγ οποιποτο5. ΠῚ, 74 ς. 
ΘΊΡ.υ5. Πγάϊας ορρίάιμη ΧΙ Υ, 620 ἢ. 
δίγοποα ἀρὰ Ἠοιβοσιμι 1.14. 4. Υ11|.290 ἀ. 6. Σειρὴν νἷτρο ΥὙΗ. 

2091 ἢ 
διτῖθ. ορρίάσπι Τπιραπῖαθ. ααοά ἔσπαετο ρτίπιιπι Ττοΐϊαπὶ. ἀεῖπ 

ΟὐΙορ Ποῦ: ΧΙ. 528 ς. ποιιθὰ ἰπνεηϊέ βῖνα ἃ τυ ίοτο δἰσιἀο, 
βίγο ἃ ἤανίο οορπομίης ΧἼ]Ὶ. 28 ἀ. 6. διτίέαθ δὲ νοϊυρέδξοπι 
ἀεοχοτιπε ΧΙ. ὅ23 ο. ἅ. ἀρογ 7) δισιε ΧΙΨΥ, 6506 ο. 

ΘΙτγιίοθ, Ὑἱάς οι γι ἔθ. 
ΘΙΒΆΤΟΙ. τοὶ δίδου {Π| 120 ςο. ἃ, 
ΘΙθγθταπι. 05 οοτοπατίιβ ΧΥ͂, Θ8 6. ἔγαρταῃβ βιβυθγ αι 

Θ84 ". 5 βυτθΥῖπαπι τ ΘΠ} Χν. 088 ἃ. 

δ γι τίαμι.. πιοτοίτῖχ Δἰίοα ΧἼΠ, 587 ἢ, 

Θέ] 05. Δ δ,ία!οα βοαρίοπι ᾿αοοάδοπιοη δ 1, 97 6. 
Θ1Εἰ5. ἀἰοίσισ φαδονὶβ ουρίάϊξας γο} ἀοβιἀοτίθ ἈΝ, οαρ, 49. 
διείαμε οὐνηΐα ἰπ ππίνοτβα τόστπὶ παίαγα 1. 22 ἢ, 28 ἃ, 
διίο. οοσποιῆοη (ογογὶβ ἀριιὰ π γταοιδῖοβ ΗΠ. 109 ἃ. Χ, 416 Ρ". 
Οὐ τεϊα5 ᾿λομιαπι . Ἰαχὰ οἵ πιο! Πϊῖο ἔαπιοϑαβ ἈΠ. 54 ἃ. 
δίξα!α ρμαξοὶ, ὁ κάδος τοῦ φρέατος ΠΙ|. 125 ἃ. 
διπαταράι5. μάραγδος;, ἀπὸ τοῦ μαρμαίρειν ἀϊοέι5. ΠῚ, 94 ν. 
διπατί5. ῥἰβοὶβ ὙΠ. 318 αν ν. «υϊνυιβάαπι ἀϊοϊξαςΣ χυγὸς εὐνὰ 
91 ν. 3928 ἵ. 
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ΘΠ οτἵ ποθ ΑΤΟ ΐρρᾶπι ἀπιανοταέ θυ πβαπαπι {14 ἱπδίάογεξς ΒΘρῈ}- 
Οὐδ ἱν 6. ΟΡΒΟΟΙΙ 56 ἐγσαάογοες ΧΗ]. 592 ". 

Θμνοσ πὰ. ραΐον Ἐπιο! ἀϊ5 ΥἹ. 949. ". Οοπῇ. Επιο! 1465. 
Θ πιο εῖο.. ροτβοπα ἱπ ΡΠ οτθογαίῖβ ἔαθα!α Γραυσὶ ΥἹ. 246 ἔ. 
αι πάγτϊο5. γρθατίέα., ΟΥ̓ ΒΕ Θπΐθ Θ᾽ υο Πἰξαπι Δι 165. ΤᾺ}Π|6 
ΔΌΘΙΡ 68. δὲ οοσυο5 Βοοιη ἀυχὶε Υἱ. 273. Β. ὁ. ΧΗ. 541 Ρ". ὁ. 
Θ᾽]οΥαθαίατ 56. Ὑἱσίπεὶ ἃ Πηΐβ 50] 6 πὴ Π6ο οὐ οπέεπι Ὑἱά 1556. ΠΟ 
οοοἰ όπέεπι γὶ. 973. ς. θεδέιβ να]σοὸ ὑταράϊοαθαιι! ΧΗ. 511 ο. 
Θα πε Πἶὰ ξεβέσπι ἀρ Ἐποάϊος ΕΠ, 74 ἐ. Χ. 44 ἃ. 
ϑαιγτπα Αθο]οα ὙΠ. 318 ὁ. Σμυρναϊχὸς κόλπος ΝΙΙ. 319 ἀ. 
διηγτηίππι μέτρα ἔχ. 571] ς. 
ϑΟΡαΒ.. 58] ἐδεϊο 5 τί ἀϊοα!α 6 σοπι5 ΧΙΥ͂. 629 ἢ, 
δοογαίοβ ΘΟΡΗτγομΪβοὶ ΠΝ ΕΥ̓. 162 ο. Υ. 218 ἃ. ἀϊσεθαΐ καϊέα- 

Ἐἰοπδιη 6556 ΟΠ ΠἾΒ Πηιβίοο5 οχοσοϊαϊοπομι ἴ. 20 ἔ, 91 ἃ. διαθυ- 
Ἰαπάο ορβοπαθδί ἔαπιεπι Κ΄, 157 6. αἱδθαΐ τηυ]έος νΐνοσα τέ 
εἀδηΐξ, 56 δάοτο πὸ νἱγαί Κ΄, 1 δ 8 [, ἀϊοέαπι εἶπ δὰ ουβοπίοσαπι 
ΠΟΙΠποποπὶ Κ᾽. 186 4. {πὰς ΠΠππὶ ἀϊοοπέεπι ἱπάποιϊς ΧἜπορΒοπ 
πη Οοπηνίνίο, αἰΐθπα βπέ ἃ πιοσιπὶ βεγεγιίαίε Υ. 188 ὁ. ἀ. 
χαυϊέα Ρᾶτιιπὶ ἄροοτο Ἰοψιοπέοπι δέ Γδοϊοπέοεπι ἱπάποϊέ Ρ]αίο Υ. 
192 «ἃ. Υ΄. οἂρ. 61. (οοπῇ, Ρ]αίο.) 5βἴπηιβ ἔπε ϑοογαΐοβ παξ ποπῖὸ 
χιασίβ Κ΄, 219 ἃ. οὔπι Αβραβία ἴῃ Πρ Πασῖθ5 νοσβαίαβ. ΤΠθο- 
ἀοίαπι πιοτείτίοοπι ἄἀοοεΐ ἀγέειη ψϑπα πα] ἀπιαίοτοβ Κ΄, 290 ο. 
ΧΗ, 599 ἃ. "ν. {ας ἄς ἐγιριῖοὶ τ τα δοοταΐξὶβ ἃ ῬΙαΐοπε ἀϊ- 
οἵα βυπέ, [α]βὶ ἀτριπιπέιγ ἃ ᾿ειμοοματο Υ᾽. οαρ. ὅδ. Ὀβαπηαπι 
ἔυϊθθε δοογαΐοπι ἐταάιπέ ρ] 1165 νοξιιβεϊ βου ρίοτο ΧΠῚ. 8585 ἃ. 
4ποἀ ξοτέαββο ἔπ|Ππὸ ἔθη ροσ 5 Χ ρ] βοϊέο ᾿ἰοἰέθα. δα ΟΡ οἷν πιπι 
τατιἐαέεὶ ΧΙ, ὅ506 ἃ. ΑἸοΙ δ ἀϊ5. ογπιδμὶ τϊταΐῃ5 εδέ ΧΙΠ. 
566 4. ἀς ἀπριοης5 ἀϊδβραίαξ ἀρ Χοπορμοπίεπι ΧΥ͂, 680 ἅ. ε. 
Θοογδέϊβ ᾿πν Θη5 δ ΡΌ]ΟΤΙ ᾿δὺ5 ΧΥ͂, 7092 ς. 

Βοογαίοβ, Ῥῆγαο ραΐογ, {πᾶς Ρἰβἰβίσαξαπι Αἕμοπδβ τοάαχῖε ΧΗ]. 
609 -ς. 

501] Ηγρογίομϊβ ΠΙΠ5 ΧΙ. 469 6. 470 Ρν. ροουῦϊο ἐγαπδνυ θέαν 
Οεραπυπιὶ ΧΙ. 781] 4. ΧΙ. 469 ο. ἢ. 501 πιράϊι5 ἱπέτα αἰϊὰ δπιϊ- 
ποῦ αϑίτα. ἀϊσέαπι [ἢ Ποπιοίτίαπη Ὑ1. 958 ο. 

ταροῖ οὰπὶ βοτὰ 011 ἔασι πὲ. πι6 116 Πραπέ. σίπαπι ποῖ δἄ- 
Βροπὲ ΧΥ͂. 693 ε. ἔ. ὅ΄011 ξοβέοβ ἀϊεβ. (ζ2λια) δι εργαπὶ ἈΒο- 
αἴ: ΧΠῚ. 561] 6. ὅ'ο11 σα] σοπι ρτορίπας δέγαξοπίοι5 ὙΠ]. 349 ἃ. 
0115. 641 ραβοιπέιτ ἤμοσρα, (πᾶς ἴῃ βοδέοτιπι ἱπβ1α Παβοϊ ΕΓ 
ΥΠ. 290 6. ϑοϊοιῃ οϑϊ οῦγαπϑ οαπέϊοιπι, ῬΒΠοΙα5. ΧΙΥ͂. 619 Ρ. 

ϑοΙοπι. π66. οΥοπέθπι πο. οοοϊἀοηίοπι νἱάογο ἀπιαπὲ  γθατγῖξας 
ΧΗ. ὅ20 ἃ. ΥἹ. 973 ὁ. χαρά ἰρδῦπι οὐΐαπι ἄς 1118. ποπιϊπίθιιξ 
πο ΠθῈ5 ἀϊοϊέαν ΧἼ7Π];. 5296 Ρ". 

δο  άασι! (ἀδ!]οσαπι. γ1846 ΒΠοά τί. 
ΘΟ θὰ ρἰδοὶβ ΕΚ. 130 νυ. ὁ. ὙΠ. 988 Γ΄. 330 α. 
ΒΟΙΘΏ65.9. ΘΟΠΟΒΥ] γα σοηῖβ ΠῚ. 8 4. 90 ἀ. 
ΘοΙοπἰβέδο. ΒΟ] πῖιπι ρἰβοαίογοβ {Π|. 090 6. 
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011. ΟΠ οἶδα. ορρδαπι: 101 οτοοίηιμν πηριοπέαπι ορεϊπηιμ, ΧΥ, 
088 ε. ; 

5011, Ογρτὶ ορρίάπμι. οαΐα5 τοχ Εὐηοδέυβ. ΧΗ, ὅ76 6. 
ΝΟΙ]οοοἶδπι [1]. οαρ. 2. 
ϑοϊοπ. Αἰὐἰποπίοηβίιι ᾿Θσἰϑαίοῦ ΧΙ, 508 ἃ. οἱβ φαΐ ἴῃ Ργγίαποο 
ΔΙΘΡΔΏ ΟΣ τηαχαπι ῬΓΔΘΡΟΓΙ ἰπ8516. ἔοβέϊβ ἀϊθ]ν5. ἐπβιι ρον Ράποπι 
Ιν. 137 ε«. Ἰυραπατγία ἰηδβεϊξαϊς Αμέρην εὲ γεποτὶ νυϊσίναρας 
ἐπ ρ! πὶ σοηβοογανις ΧΠΪ, οαρ. 8. πἀπρυοπίαγίαπι Ἄχθγοοσε γὸ- 
ταῖς ΧἼ]. 612 ἃ. ΧΥ͂. 686 ἢ. ϑοίοπ ρουβοπᾶπι ἀθὴβ ἱπάπιοἰξιΣ 
ἵπ ΑἸοχιάϊς ἔαθυ!]α Αοβορο Χ. 431 ἡ. ς. ; 

ΒΟΒΙΠὰ5.. ᾿αΡογαηι ΡοτόΒ Χ, 433 ἃ, βοιηη8β. συίρῃυβ ᾿αρυὰ 
ΑΙοχίάοηι Χ, 449 ἃ, 6. εχ βρϑοῖθ μοῦ βοιιημῆι ομ]αΐα πυαέαο 
ἀπιόν σαρίαῃδιν Ζατιαάγοβ δὲ Οἰαεῖβ ΧΗ. οαρ. 3. 

δΟΠΟΒΒ.. Οἷτ5 ἀρτοβίς ΠῚ, Θ0 ο. θά ο. Υἱ. 900 ε. ΙΧ. 371 ς: 
ϑοραίον Ῥαρίτ5. ν χὶξ ἀρέαία ΑἸοχαπάσὶ ἀδᾷις δὰ Ῥεοϊοπιδοὶ 1. δο- 

ταΐοπι 1]. 71 "Ὁ. 
ϑορ ἰδίας σηιὰ ρα]5ὶ 9. ᾽ξ 4ὰὶ ἱσγ πο ΘΟ ροτοπὲ ΝΠ, 610 
ΘΟΡΠΘΟΙ 65. ἔΟΥπιοβιιβ.). Βα απ] ἀτέοι ἀρ Παιαρταπι οἀοοίι5 ἢ, 

920 6. ἢ. σαπὶ [γτὰ βαϊζαξ παι πϑεθε τπιποῦτβ 1θ 14. τορτομοπάϊε Α6- 
ΟΒΌΒΎ απ. «(το ἐταροοάϊαβ Θυτίτ βοσίθογοῦ ἢ. 929 Δ.}. Χ. 498 Γ, 
Ἐρίοατο φιοάαμηημοίο ργαθῖν τε ἀοοέγί πολ ἄς νοϊαρέαδές ΥΠ.. 980 
Ρ. 6. 5.ΓΌΒ 815. δὲ. δ βίο ρ 5 ἀϊδέιχιὶς βαὰ ἀταιπαία Χ, 458 6. 
π᾿ ἔθ! Αἰηρμΐαταο ργοάιιχις 4 θπι ἔου πιὰ Πξέογασιιπι σοβεῖ- 
οὐϊαπίοια 44 ἴ. ἴῃ ορμοοΐομι ᾿μνομιέις ῬΡ]αῖο ἐπ ὑτεέοπς ΧΙ. 
060 4. 

γοϊαρίαίι ἀφάϊειβ. οὕ ΒΟΠΘΧ ΚΘ ΠΟΥῚΒ ἱπιροΐοῃβ οββοί ἔαοίτι5. 
Ἰμιροτέιηο ἀοπιίηο 56 ΠΠροταύαμι ἀϊοορας ἈΠ, 10 ". βοποχ ἐὰ- 
πλθὴ οὐΐαην Τ ποουιά θην πιογθίγίοθι. παρ ΧΠἼΠ 599 ἡ. εὲ ἀ6- 
ἱπάς Ατγομίρραμν 1θ14. πναβοαλαμι διιοτομι ἴῃ Ὁποδέγιηι ρτοάαχὶξ 
ΧΠΙ. 001 «ἃ. φγοπιβ 'ρ56 ἴῃ δ οϊοβοθπέιμμι διθόσοαι Νἰ , 603 ε. 
Πμοβθτν Πὰν σ ἢ 5. ΟΒέαπι ἀρΡῈ Π ,. αὶ ἐπέου ροοῦ]α [ἀ οοξι5 ἀἶβρι- 
ἰανὶς οαπὶ Ππἀϊππασίεέτο ΧἼἯΠΠ, οαρ. 81. Ρ6Π ἀἄπχ πιράϊοοτὶβ 
ΧΊΗ, 004 4. Ἰαομὰ εἱ βυργιριέαν ἃ ἀοϊοαίο ραοτο ἰνϊ4, ἃ. 6. 
Ἐπισιρί (οπι αἷς ἴῃ ἐγαροοά 5 ααϊίομι. ποῖ ἴῃ Ἰοοίο μσογύγην 
ε586 ΧΙ. δ57 6. οἷτι5 'ῃ Πλασιρ σεν δορί σταθαπα ΧἬΠ, 004 ἢ, 

ΟΡ ΟΟΪ]65. αἰϊ5 ἀεογθέμπι 11. ἀπὸ ΡΒ ΟΒορμἑ ομῖπο5. Αὐποηὶς 
51 η0 οἰδοῦ : οοπίτα {πὸ πὶ ογαίζίοποῆι βογιρβὶς Ρ 110. Ατσἰ βίος! β 
ἀϊβοῖρυ!αδ: ἀροϊορίαμι ἀυΐοαι τὸ δορίοοῖςο βου με ᾿θομο μα 65 
ΧΗΠ]. 610 «. ἢ. 

ΟΡ μοΩ Δοῦγπαη οοάαι5 ΓΧ, 403 ὁ. 404 ν. ΧΙ, 622 ἀ. 
δΟΡίτοπ., ρίιοβο ργδοίθοςιβ. ᾿)απάθη. ἃιιαγὶξ. [ιοομπεϊ Πᾶμε 

ΧΗΠΙ. 598 ". 
ΟΡ ΓΟ βοιβ. Ραΐου οοναΐί5. γ14ς δοοταΐοκ. 
ϑοντοδάίοιιβ. νἱηὶ ἄδὰβ ἀρὰ ἔπος ἱ. 27 ἃ. 
ϑοβία. ΒΟΥΨῚ ποιιοῃ ἀριἃ οομῖοος Χἰ. 409 ΡΝ. 
σία ΤΠ γοχ. γιάς Νιοῖαβ. 
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δοΒΙθία5 [8609 οορποπιίπο λυτικὸς 5, ἔδπεῖνο ἀοτῖθιιβ ἃ Ῥ(ΟΙΘπδ 60 
ΡΗΠαάοΙρπο, ἃ 4πὸ δῃπαῖμ δοοϊρίοθαξ βεροεμάϊαι ΧΙ, 493 ἢ, 
494 ἃ. ' 

ΟΞ ΠΟΙ... ΠΘΠΒΏΤ Π5) ΟἾΠΠ5 1π 8616 οτδὲ Δοβομίηοβ ΧἼΠ͵Π. 611 ἢ. 
δ ροδΙραΐον, ΜΙ Βτι ἀαεἰα αβϑθηίδίου ΥἹ], 22 6. 
ΟΒΙΡ μα πἶβ ρορίαθ. ἀϊοέιμι ἷπ Βοπιΐποπι τλ ΠΟ γία μαξοπέοπι Χ. 

453 ἃ. ". 
0515 Ἰθοροπάππι νἱ ἀθέων ργὸ Οβἰ5 ΥἹ. 951 ἢ, 
Ῥϑϑοκέγδέιιβ ΕἸ ΡΊθθη.. ραγαβιἐιβ Απέοοι! Υἱ. 244 ἢ, εἴπ ἢΠ1. οὐδίο- 

ἄε5 ΘΟΥΡΟΤΙ5 οἰπβάάεπι ἀπέοομι 1. 18 ἀ. 
ϑοβέγαξιβ ΟΒαΙ σοἀθηπι5.. αϑϑεηίαίου ὑδναῦὶ (ἀΔ}1}. σοττυπιρὶέ θο- 

πιπι ΡΥ ἰποῖροπι γ1κ.959 ο. ἀν ως 
ϑοίδαοβ, ΘΌΓΒΟΙ ἰηϑῖρηϊθ Χ, 416 ἢ. 
ϑοίαξος. δίατοηϊία ροοία ἱπιρογέιπο ἀΐοαχ ἴῃ Τρ 65. ΠΏ ΒΟΥΘ ΡΒ δοίίειις 

ΧΙΝ, 620 ἔ. 621 ἃ. 
ϑοίευἀθ5 οοζαιβ ἀρ ἔαρ ΤΌΠ πα οοπιίοιπι ἢ, 7 6. 1ΐοπι ἰτἱνια- 

115 φυϊάαια ἤοπιο ΑΕ απ θη ἂρ οαπμάομι ΓΧ, 377 ἃ. 
δούίαπί, ροραϊι5 ἈΠ του ΥἹ. 949 ν. 
Θραταμεΐσιβ. Θαθποθι5 Βαυἀλμορα}} ΧΗ, 529 Ε, 
ρατία. (146 Τιδοεάδομιοη.) Ῥτορο ϑροτίαπι Ἰοοβ. οἷν πῃομιθη 

Ουΐπααο 601165. 1. 31 ο. Σπάρτα ἢ εὐρύχορος- δπιρ|15 Πότοπα 
ΟΠοτοῖβ. ἀπιρία, ορυ]οπίᾳ ἴΥ, 131 ὁ. ποὸ ϑραγία ἄπος. ἔΈΓΤΟ 
Ροίεβέ ωγϑαμέτγοβ., ποις Αΐμρθηδε ἄποβ ΑἸοΙ 465. ΧΊ, 58 ὃ ἀ. 6. 
Ρυϊοογγίπιαβ ἔεσέ του] οστοβ ἈΠ, ὅ00 ἃ. ἀρὰ  ρατέαποπ σοἸ απέιτ' 
Μαΐξίοῃ. οὐ (ἰθγαοῃ μογοθβ [Π{. 39 6. δογὰμπι βορτγι οἰαΐοπι Ἰαπάδε 
ΡΙαίο ΕΥ̓͂, 155 ἴ. ἐξ Οὐιεῖαβ ἴῃ εἰ ορῖῖα Ἀ, οαρ. 41. δοτῖπι ρμϊ- 
ἀϊέῖα [Κ΄ οἀρ. 19. δρυἀ δρατέδποβ υἱτρίηίθι5 ἀπέ πυρέϊα5 ψοϊαξ 
ΡαονῚΒ. ἀφ οαέΐα αὐἱ Ποες ΧΗ, 602 ἃ, ε. 

ϑρατίδοιιβ ρ]δδίαίοσ, ΤΉταχ σόπογε. ἄπχ θ6}} ον }}15 ΥἹ. 272 ἢ. 
278 ἃ. 

Ξρατι5 ρἰβοὶθ ΚΠ. οαρ. 114. 1Π. 107 ο. ΓΝ. 196 ο. ὙΙ1. 397}. 
ΜΗ. 3δῦ ο. 

ϑρθουϊαηι απο ΧΥ͂, 687 ο. 
Θρουπιδίο ρὲ ἀνίουϊας ΓΧ, 3098 4. οοπῇ, Π. 6ὅ ". ΥΠΙ. 844 ο. 

ΙΧ. 3.88 ἃ. 
Ξροιβίρριιβ ΡΙαίοηΐβ οορπδέη5. δὲ 5 ΘΟΟΒΒΟΙ ψΟΙρίατιτι5 ἕαϊέ οεἕ ἀγὰ- 

τι 11. 279 ε. ΧΗ. ὅ46 ἀ., 
ΘΡΠΔΟσι5. βίοϊοιιβ 'π οθηνίνιο Ρίοϊεμδοὶ ΥΠΠ,. 8 ὅ ὃ 6. ᾿άθπι οὔπὶ 

ΟἸγγβίῖρρο ἀἰβοῖρυ!ι5 ΟἸοαπίμῖβ 1014, 
ϑρμοίαπη ἀοοίαμι [{. 607 ἃ. 
ϑρδίηχ, ΕππῚ5 δοπίρια ἈΝ, 40 "». οοῃῇ, {Π. 49 ο. Ξρῃίηρος ΤΠο- 

βΆΠδ5 σοῦ ΠΟΙ Πα οΥῖ5 πιοτοίσίοοβ ΧΙ. ὅδ 8 4. ϑρμίηχ Δοίο- 
Ἰἴοα ΥἹἱ, 208 ς. δ. Νριοχ πιὰ ΓΧ, 3892 ν. ΧΙΥ, 659 ". πιὰ- 
Ποὺ βρῃίηχ Χ. 441 ἃ. 

ΒΡ γΎδοπἃ ᾿ἰβοῖθ., οοδίτα, Βυϊα ὙΠ, οαρ. 129. 
ϑρίπα ἀυθον Αορυρύίαοα ΧΥ. 679 ἔν - 680 ". βρίμα οἴπατὰ 1.70 ". 
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ϑρίπιιβ ἀνίουϊα, ἔγίπσῖ Πα Π, 6 ο, 
δρίγα, μ]ασοηίαθ σθηῖβ ΧΙΨ, 647 ἀ. 
ΞΡ! οπίοο5 ἔάσοτο πομπιΐηοβ. ἀϊοαπέιν θα ηθα ΡΕΙΙδς ΥΠΙ. 348 ε. 
Φροίίαβ.. Ργαηιπὶ Βνοδίσο ΕΠ, 80 Ρ. 
ϑροϊούπαπι γίπαιι 1. 27 
Ξροπάραπι Βδοοθιὶ οἰέματα οάποτο ΧΙΥ͂, 638 ἃ. 
ροπσία [πὶ πξοΏβ:} 015 τοσθηβείυῦ ΧΙΥ͂. 648 ἢ, βροπρίαβ πυυ]οτὶ- 

θ115 ΒΡΡοπαπῦ ΠΟΠΠᾺΪΝΔ ἴῃ οΟπουθὶΐα. δβεϊπια απάας Ὑ πετσὶ β 
οδσδδα 1. 18 ἃ, Ὑ 

ΞΡΟΠΒ15 δίοσαροη 65 ἴῃ β.15. ΠΕ} 15 Ρἰποουπᾶπι ἀρὶξ 1. 18 Ὁ. 

ροτέα ἴῃ πο ηδῖ θυ ΧΙΨΝ. 648. Εν, ε βρογέυ!β οοοπα ΥΠῚ. 368 ἃ. 
ϑφαα ας Ρβοῖβ.,. πχιβίοαβ9,), γαλεὸς ΥΠ1. οαρ. 48. , 311 ε. 

ΜΠ. 842}. 

Θφιδεῖπα, ῥίνη. ρἰβοῖὶβ ὙΠ. σαρ. 112. βφυδέίηα ἀβροτὰ δαξε νη. 
286 6. δᾶπι ἃπιᾶπί ἔτι Κ΄. 1830 ἢ. βίᾳ δέρων ῥίνας ΥἹΙ, 
311 ες βαᾳισξίηδε ἔγιβέα ΠΥ, 191 6. 

Θ4.Π|. χαρὶς 5 ΘΆΠΟΘΙΠ ΠΠΑΥΣΪ σοπὶβ Π]. οαρ. ΘὉ 564. 5αῖ1α 
Ιατὰ ΠῚ, 104 6. αίνβας βψάη!ας ΠῚ. 100 ἃ. 54! Πὰς. πιᾶσπᾶο 
«ὦ δ τπᾶηι δ ἴῃ Αἴτίοας οτὰ 1. 7 "". 

Θά αΉΠὰ1α. χαριδάριον ΠῚ. 10 Ἐ. 
διαοίθ. 501}. τγυσθα ΧΥ͂, ΘΒ 8 6. ἴπ οομηροίαξίομῖθαβ ἱσναξ 689 ἃ, 
διαάίαμν ἴῃ ἀσὺς ΑΙοχαπάτια ΜΟΥ ἡ" 
Θξαρεϊίο5. μαηΐβ. σταιτίτης Π.7110 Ρ. ρἰαοοπέα ΧΙν. 846 ". 
δέαροηίτα . ΠΟΤ ΘΥΓΙΧ 9 Αι ῆγα ἀϊοία ΧἼΙΠ,. ὅ86 ". 
ΙΑ Ρ ΗΠ ηπ5.9 ραβέϊηδοα ΓΧ, οἂρ. 12. 
διαίαμιηιν νἱπι 1, 20 6. 
δ ἑαξατίαι μας ηδπὶ ἃ}} Εἰ ἐγιιβοὶβ ἀἰ ἀϊοοσιπεέ Ἐοπιδηὶ ΥἹ, 978 . 
δεδεῖτα., ἀχὸν τορῖβ Ροσβάσυπι ἈΠ. 6009 "}. 
δεαΐιας ογοοίαθ ὑγδοϑε οτι 5, οἰ Ππατοοάϊβ δὲ σαπέοτιθιβ 1. 19 

Ὀ. ὁ. πιογοίγιοῖθαθ. ΟἸοϊποπὶ ΧΠ], ὅ76 ἢ. ΟἸγοοτας ΧΗ. 
80 ο. Ρῆγγπδς ΧΙΠ. 591 ΡΝ. ἴπ βέδειας οανϊέαίε οχβὰ! Ὑπε- 
ναηὰ8. δαταπι ἀρβοοπάϊε 1. 19 ο, βέαδξιας ἀπιογε οαρέι5. (]οἶδο- 
Ρπὰ5 ΧΉΠΠ Θ0 ἢ. 606 ἃ. 

ϑΊ6 1165 Ποπιογὶιβ ἱπίο!]οχὶξ οἴανοβ ῦτοοβ ἀΐϊοεηβ ΧΙ. 4839 ἀ. ε. 
ΘΕ ΟοΟρα5. σορπομιοπ Ῥο]οπιοπὶβ μοτὶορείας Υ1. 934 ἀ, 
δ ΕΘΡ Βα ΠΟρ ιοττιβ αριὰ Τάγβοπβεβ ἀϊοοθαίαῦ βαοοσίοβ Πογ αἶα 

 ΙῬῦξο, 
Θτορ αν οταίου Νιοαγοίοη. αἀπιανῖε ἈΠ, 598 [- εἰ Ἰγουεαιῖο, 

οὐἶπ5. ΠΟΙ απ Ῥτὸ διὰ παθαϊε 594 ἃ. 

ΝΙΈΡμαηῖ5, ΤΊπιον 41 415. Ἡ] 5... Βοῦρα ΥἹ. 934 6. 
δου πα ξαυπθῃ έν πὶ α(ἰοταξιγ πξ ΤῸΝ βοτὰ {{{ 00 6. 
ΘεοΥ αἰ ργοχίμὶ ὙΠοΡαηὶ Ν, 417 ἃ. 6. 
δ έοθαπάρν αμιῖιβ. Ρσϊπαι5. ἢλο! ΡΠ ἷβ ρυσηαὰ5 Ἠοπιοτίοαβ οἰέματα οοοῖ- 

πῖς ΧΊΥ. 6038 ἃ. ". 
δ βοποσι5 ΗΠ όσα θιβ ὈΥΪΠγ5. ΘΟΠ πιο η ξέν 65 Εἰ ογου!οηι οὐπὶ οἰανἃ, 
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Ρ6116 Ἰοοπὶπα δὲ ἃγοιὶ βῚ ἔθυσα νασαηέεπι ΧΙ, 513 ἃ. {ΠῸὰ 
σοπα5. οαγμΐπαμπι ἰηνϑηϊέ, 4π86 παιδικὰ νοοαπέι ΧΗ]. 601 ἃ. 

ΘΈΠΡΟ ΡΗΠΟΒΟΡ5. ΔΠΠΠπιὴν Θοπιοϊε ἴῃ ἔθπιρ]ο δίαίγιβ ἄθυπι. αιοά 
ἠοΐαβ οσγαὲ Χ, 422 4, οὀχρτοργανῖε αἸ γοογας πιογοίγι οἱ φαοά ἴπ- 
γε Π85 ΟΥ̓ προ οε: ἴῃ {πποπὶ 1Π|{4 τοίογαϊξ οὐ πιϊπδέϊοποι Χ ἼΠ. 
84 «ἃ. δέει! ροπδηι αὐδίνετας Νιοαγθέα πηογοίσῖχ 96 6. 

ΒΈΠροπο5. γ146 ϑ'οορδιί, ὁ 
δέοασεβ. στώακχες πιιράταπι πιοσοδίοτεβ ΧΙΠ, 5603 ἅ. 
δέοῖοὶ Βομύπι 4π816 516 φυδογπέ. ποθὴ ποτ ΠΠΠ. 103 ν. βαρίθη- 

ἕεπι γε αὶ δπιστεϊνιιπι 4 ΠΔΘΤΠΕ; Π6Ὸ ἔάπιθ απ ΞΘ ΠΒῚ}15 σταία 
δυπὲ ἀβροσπαπίιν ΠΠ|. 1083 4. ΥΠ1. 979 ν. ο. τ ἀδηίυν ἴῃ ΤΠεο- 
δηοέϊ ἕαθυϊα ῬΠακπιαίς {Π{104 ". ο. 

δέοϊοαπι ργαδοορέσμι . βαρ οπέθμι οὐμηΐα τοοῦθ Γαοξυτσιιν, θεῖα πὰ 
Ἰοπέϊου!απι ρυπἀθηξον οοπάϊαταπι ΠἾ, 1 δ 8 ἃ. ". βίοϊοοταπι ρτᾶο- 
φερία ἀ6 Βοπο, Μαϊο εἐ Νειίτο ΥἹ. 933 ". βέοϊθοβ. δά ογηῖ- 
Βιλπτι ἀο ΠΧ ΤῸΝ ργαθϑασι ζοπο ΧΙ]. 50 ἀ. 

ΘΕσαθ 615. δὲ ἀβέλα θο 5 ΘΟ ΠΟ 86. βρθοῖοβ ἰάοποα δά οδηοπάπμπ ψε]- 
ἘΠῚ ἐὰθᾶ. δὐοροίις ἀς σοποτα θασοίπογιμ {Π|| 80 ἢ, 8 ο. 86 4. 
ΨΗΠΣΤθ᾽ ἐ. 

δέναθο ποξιπι πα αἱέ Ροβιἀοηίταα βέοϊοιπα ΧΙΥ͂, Θὅ7 ἔ, 
ϑέγασια Ἰοοίοτιι {Π{ οἂρ. 30. 
δεγαίίαβ.. ραταβιίβ Υ]. 944 ἀ, ς. 
δεγαίο. οορποπιίπο Αἰξίοιιβ.. τιἀτουϊα5 βοτὰ ΧΙΨ, 614 4. ΤΥ. 

190 «. 
δααίο, τὸχ ϑιάοπίοτηπι. ᾿υχυτία δὲ πιο  εἴ6 δοπέδηα ἐξ οαπὶ Νίοο- 

οἷο. τερε γργὶ ΧΙ. εαρ. 41. 
διγαίο Ταγοηΐίητιβ.. αἰ θοσιιηι σδβεϊου]αίον [. 19 ἢ, 
δ σαΐο 9 ΡΟΥβῸΠ8 ἴῃ δίοεπαπάατι Ναῦοίοσο ΝΙ. 474 ε. 
Θιγαίοοϊοβ. να! άαβ μθ]]ὰο ΤΡ. 18 ν. 137 «ὁ. Ἰάοπι ν᾽ δξυσ 6586 

ἀὲ 4ιο (παέμαθπα αἰχίέ, δεγαίοοϊοβ ροβὲ Βοθάοβ ἐομπιροβέδέιπι 
οἰες ΧἼΠΙ. ὅ80 ἀ. ε. 

Θεγαίοοοβ ὈΓαΙΟΥ πιογοίγίοομν μαραϊς Πιοιοη ΧἼΠ]. ὅ960 ἢ. 
ϑεγαίοο! θα. Νϑᾶοσδα απιαίοσ ΧΙΠ, 593 ἔ. 
ϑεγαίοία., τμθγθυῖχ, ΟΠΔΥΙβῖὶ ΕἸοὶ τπαποῖρίαπι ΧἼΠ. ὅ99 ἢ. 
δελαίοηίοα., οοπουθπα Ῥέοϊοπιᾶοὶ ῬΏΠδάοΙρ ΧἼΠΙ, 576 ἢ. εἰυκ 

ἴῃ 65 τποπιιπιοηξιπι 1014, 
δεγαίζοηΐοα. Ἐπιπιθηΐβ ἸΧΟΥ, πριδηξοτιπι βιιάϊοβα ΧΥ͂, 689 α, 
Θεγαϊοηϊοιβ. οδοϊδέου οἱ πὶ οἴασιιβ ΧΙ. 782 Ρ. 
Θιγαζοηίοιιβ οἰἐματίβέα τι ἀοὲ ὈΙοἀοταπι Αβροπάϊαπι ΡΠ οβορίυαι ΤΥ] 

1609 ἔ. πιυϊέος μα υϊέ ἀϊβείρι!ος. 169 6. [αδείς ἀἰοεὶβ δὲ τοβροπ- 
515 οἰατιιῖε ΠῚ, 347 ἢ. ὙΠ. οαρ. 41 - 4δ. δοποοπένβ πιιβίοοκ 
Ῥτίπιιβ ἱπν οηϊέ δὲ ἔα] πὶ πυπβίσαμι ἀδρογιρβὶε δὰρ. 460. ποοαίιβ 
9" Ἰΐηριαθ Ἰἰοδπέϊαπι ἃ Νίοοοϊο, ὕγρτι [τοσς ἰδ14. 60}}. ὙΠ]. 
9549 «. ἢ, ἴπ ἔαοοία ἀϊοίϊα πππϊέδέις γαῖ δ μποπίάοπι ΚΠ, 3 2 ε, 

ΘΕ τδίογοα ἀρ Ῥότβαβ Πν 48 ἀ. 
δισαίαβ., Αδέο!ας ὁρρίάαπι ΠΠ, 9 ὃ ἃ. 
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ΒΞ οΠἃ. ΠΟΠΙΘῚ Ἰλι το δεν τδθος ορ᾿ ποηνῖα ἀϊοία ἃ» {Πρίαπο 
11. 97 «. 

ϑεγορεῖ., Ρ]δοοπέλταπι ΕΝ ΧΙΓΝ. 648 Ρ. 
ΘΈΤΟ ΠΙ5.9. ΠῸΧ ρίποα ἢ}, δ 7 6. ' 

ΘΈΓΟ Ππ5 9. ΘΌΠιι5. Βα ΓΔ ΓΙΟῺ 5 Ἰαβοῖνδο ΧΙΥ, 630 «. 

ϑιετοπιαΐθιβο, ΡΟ ΠΙΔΤῚΒ. ΤΌΡΥΙ . 5.Π}1Π15 βΆ]ρας ΨΕ, 329 ἃ, 
ΝΕΤο ΟὨΙἄ65. βουνὶ ποπῖθὴ {{Π], 98. ἃ. Υἱ. 930 ἀ. 
δέγοησΎ 6. ἴπϑι8, οχίπιΐαην ἔοσε ᾿γοπϊάθιι ΡΙαπίδπι ΧΥ. 6051 Ὁ 

δέσόρθαθα )ίαπα Υ]. 259 ". 
Ν ταοίοτ 5 τη θηβάσιιι ἔΥ. ορ. 70. 
Νεγαςπασίοπ 9. ἀνίουϊα ΠΠΦ| 6 6. 

δασεῖα οοτοπὰᾶ. 6 Τοτο. ποχὰ οὐ ποπιοπ βέγαξίυπι ΧΥ͂, 679 ". 
δέγαιῖα πα] ΠΠΦ 59 Ρ". ΠῚ. 51 α-ἀ. 
Θεγα  ο ἃν 15. δ σας π6 5. ΑΤΆΡ οἱ οοπιοάιπιηπέι ἃ τορι Ῥ βασι 

Ιν. 14 6. 5 ται ίοποβ ὈΙρῚΒ ᾿ππού! ἴῃ Ρομρὰ Ῥεέοϊοπιαοὶ ῬΆ1]α- 
ἄορι Υ. 200 “. 

ϑέγυρθοϊα Νϑάᾶοτας ἢΠὰ. ἄοῖη ῬΊΔηΟ πομιϊπαία ΧἼΠΠ. 593 ἃ. 
δ γυπιοηΐδο ΠΡ} 86 γΠ. 998 ἔς ἀοπομιϊπαΐας ἃ δέσγπῖοπο Τ γα- 

οἷαο ἤυνίο 1. 300 ς. 4. 

δέατηὶ ἴπ οἰθὶ5 παμπιογαπέιν ἀρ Απερμάποιὴ 1ἰ, 6 6. 
ϑέγταχ ΙΧ. 409 4. «άδιι ἴῃ ογοβιοβέσιβ βαβηππε ἔτ 15 ΒΔΘΟΠΆΠΑ]1- 

Ρὰ5 ΧΙΥ. 620 ἴ. 
Νυλῆα ἀοα ΧΙ]. 504 ξ, 
δυαν Ποφασπέια Κ΄. 10 ". ο. 
ΘΒ Πὰ5 ρ]αοοπία ΧΙΥ, 647 ἃ. 
δα θασγα. σίοιβ ἰομναο. 1 ΒΌΡΌΤΥα Ἰποτοδέι5 65. ΠῸς ΠΟΠΊΘῊ ἷ. 6. 

ὁ ἐγσίνιο ἀσειραϊδεὶ ὙΠ. 362 ἃ. 
δαισοὶ Εἰ οσαμι βαϊδὶ, ἀυ] 665. δοϊάϊ, οτος ΠῚ. 191 ἀ. 
ϑαοοιπ Ογγθηδίοιιϑ, ᾿Ἰαδουρίείαθν 1, 28 ἃ, ΠΠ.100 1“. Οοπῇ, ΒΗ ρΡ έππι. 
δου ας βί6}1ὰ6. Ἡγαΐίορ. ΧΙ. 490 ς«. 
διιδαπίοβ, βῖνο οα]16ἃ εἶνο ἔτιρία Ἰανεπέ, βαάατο ἀοβίηιπε ἴ. 94 6. 

ΒΆΔΟΥ σΤαν ΓΟ Υ ΟἸΘπ5. ἀπόταπι δέοι σαι {{. 44 ο. ἱέεπι δέ! 6- 
ἰδο. ({ἰ πιθὴ Ὠἰϊδὶ οαργῖηὰ ψοβοοραίαν ΓΧ, 402 ἀ. 

ϑα 15 Ρ Βοῖβ. Υγἱάο ΡΠ γδοπδ, 
δ ΟΕ τοοϊριυπίαν ᾿Ἰη βίο δοϑίϊ οἕ ρροτὶβ ἢ. 660 ἢ, βυβοοι- 

δα σγπο5 [Χ, οἂρ. 58. 
ΘΌΠΙΔ σάΓῸ. οὐ ἀρρηΐϊηα. Ὠἶδὶ ο]α)νογ οι Θχουοϊ εἰ ΡΝ ΘΟΥΡΟΤ 5. 
αι ας ΘΟΥΤ μὰ ρ ταν 0} Ρἱηρσιοράϊηομι ΓΧ, 402 ἀ. βιῖ}ὰ ναϊνὰ 
Π|. 90 6. ἢ, βία Ππαπὶ οοσεθτα ΠΠ. 66 ἔ, 

δαπιθη ὑπ γπηΐ, ἡτριαία 1. 4. ο.ὕ 
διπϊαπη. ΟΟΟΙ αὔτ ἃ ΒΟΥΥ 5 Γαρ εἰν5 ΥὙἹ], 972 ο. ἴ, 
δ αστ δη τ πὰπι νην 1. 30 ἀ, 27 Ρ". 
δια. γἱάς Ῥογοιιβ. 
διθα ἀσ}5 δά ΟΠοάβροι Πανίιπι Π, 4 ". τ}0ὶ πἴσπιοπι ἐσαπδίροθαπέ 

Ῥουβασὴ τορο5 ΧἼΪ. 518 {᾿ 
διιδα, Ἰογβίοιμν. γοοαθα!απι. ΕΠ Ππιπὶ δἰ χη οαη5. ΧΗ, 518 ἢ, 
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δυβίημθπι υπσποηίιι ΧΥ͂, 689 ἃ. 
ΘΌΒΡΘΠΔ ἴππς ἀρ ΤΏγαοας ΕΥ̓. 1ὅ ἃ, 6. 
ΘγαρτίἊοβ ρίβοθβ. ἀρ ΕΡΙΟπαγμτιαι Ὑ11, 399. ἐ, 
ϑγαρτιβ. σνἰνὶ 1υοομοπιοπὶ ποπῖθη αὶ ἃ οἸομοπι ΘΥσδοιβίθια 

Ιεραύίοποηι βυβοορῖς ΓΧ, 401 ἃ, 
ΘγαρΡΤΊΒ5.. Οὐὺχ Λοίοϊοτιμι ἰδ ὲ4, 
ϑγθανῖβ. Πσνταβ ἰηβοντίουῖβ Πα] ας ΥἹ. 269 [0 101 ΟΥρηπ5 1π ἄνοαι 

πυπζαξιι5 ΘΟ  ἰ οὐπὶ στὰς ΓΧ. 393 6. 
Βανί 5 ὁρρίἀιι: οἷα βίδιβ. ΧΙ. 519 δ. γθανίη πανραπίεβ δ'δ- 

πΣ 1 ἐοττοπέυτ ἃ ροτάϊοίθα5 ΧΙΥ͂. 60 ο. 
ὐγραγιίαο δηΐο ρμούαπι Ὀγαβϑίοδμι οοπηοάιμί Ι, 2ὅ ς.  γραυιοαθ 

πιθηβᾶθ 1. 92 6. Συβαρίτιδες εὐωχίαν ΧΙ. 484 ἔ. ΧΉ. 527 ες. 
οτδουΐαμ ΒΚ γθατ εἶν οἄϊέιπι ἀς ἀπταίίομπο ἐδ οἰταῦῖ5 ᾿ρβοσιμὰ ΧΠ. 
20 ἃ. ". 

γραγιίδθ ουϊαβάδμι ἀἰοἔιπι 1π ἕοππιοπι νἱοέμπι δ οοἀδοιηθη10- 
χαπὶ ΚΡ, 138 4, ΧΙ, δὅ18 6.. 46 δυβατνιανιμι πο! ες ΧΗ. 
οἂρ. 1 5644. οὖν ϑυβατγίίαθ μαυΐοπε δ( ϑαῃιξαξοιη. ΘΟΉξουτ 6 τι 
5016 πὶ 66 Ογοηέθι πὸ οοοἰοηέεμι ν᾿ Φοαπὸ ΧἼΊ]. 819 1. ὅ20 ἃ. 
οααὶ ἀρια δο5. δὲ {ΠὈ0ϊὰθ πνοί[05 βαϊίτο ἀοοί : (86 ΤῸ5 βίγαίορο- 
χηδίΐ Δάν ουβιβ ἱρ505 Ιθοατι ἔοοὶς ΧΙ, 530 ὁ. ἡ. 

Τμορο5 ϑυραγιίίατα ιν οἴϊιδας Ιαρεϊεῖαθ ἔανορθαηξ εἰ ρτὶν Π]ορία 
φοηΐοτεθαπέ Πὶ5 αὶ οχίμΐται αυϊἀ ἀαπὶ δα νο]ρέδέοπι Πουϊηνπν 
ἐηνοηϊδδοης ΧΙ. 521 ο. 4. δ γρατίίας ἃ Οτοίοπίδε!5 ἀδ! οὐ 1014. 
ἀ. 6. ἐνοσβα Τοὶγὶβ ἐγσαηπῖάθ οὔθ. 4αἱ οὐπὶ 1Π0 εθογαπέ δ 
ἔσβμοη!β ἄτᾶπι ὑσιιοιἀατιιηί δ αν ϊίαο 114. 6. ἔ. 1ῃ 14 ᾿ρδύπι ἔσπι- 
ΡὰΒ. 400 ΟἸγπιρίοἱ [6] ἀροθαπίαν, δ γβαγιέαθ Ππιίο5 ᾿π αἰ χοσιηΐ, 
ΟἸγπιρίουιπι 59] ομ πἶὰ ουδουγαίιτὶ ΧΙ, 22 ἃ. ἃ. 

ϑγοδμεῖηα οὐ τηότὰ ΠΠ. οαρ. 96 54. 
ὄγοο, ΟΧΥΪῚ Πα. ἀπὰ οχ Εαιμαἀγυϑάιθυ {Π|.78.Ὁ.Ψ 
ὄὄγοορα, ΟΠ] οἷα ορρίάσπι ΠῚ. 78". 
ϑγοοᾶβ. ππὶ8 6 ΤΙ απ μὰ5. ἕοστᾶθ ΠΠ15. ἃ πὸ 4) συχῇ πομπῖθι 

ἀηνοηϊΈ Π], 78 ἃ. 
ϑγοιίεβ Βδοολι5 ἀρια Γιφοοάἀδοπιοηῖοβ ΕΠ]. 7 8 ὁ. 
ΘΥΘΟΙΠΟΓΔ. ἔγιιοίοβ ἤοιβ Αοσνρέϊας {{{ 5} ". ο. 
ΠΝ ΥΘΟρΡΠδπίαθ. ποπιοπ πππᾶς [1{|,Φ 74. 6. 519 οἱτιη ἀϊοῦι {αἰ αΐοτιιπι 

οοδοίογος ΕΠ], 74 ἴ 7 ἃ. 
γα. ἱπιρεγαίου Εομδηι8. ταΐμῖβ οὐ τ αι ῦ] 5. ΒΟμΝ Π 1185 ἄδοϑει: 

βαίαν ΥἹ. 261] ςο. ΧΙΥ. 61 ἃ. 
ΒΡ ο]Δ 6 οοηνἰναπέϊιπι Π|. 117 ὁ. ΠῚ, 36 ἀ. 
ϑγπιθ. ἴπβῦ!α ὑτορο (πάθην (ατίας ορρίδαμι ΥἹ. 961 6. ποιιθ 

Βαθθη5 ἃ ὄγπις. [α]γϑὶ εὐ Πού 15 Πα, ΟἸαποὶ ἀχοτο 11.999 Ὁ.Ψ 
ϑγμηαάα, ῬΠιεγρίας ορρίάππι ΧΗ. 5141. 
ΟΥ̓ ΠαΡΥΤΙ5 ρἰδοὶβ ΥΠ0ι. 399. ". 
ϑΥπδα! α φαῖα ἀϊοδίιν ΧΙΥ. 618 ἃ. ". 
ϑγποάοι ρμίδοῖΒ ὙΠ. οἂρ. 119. 1. ὅ ὁ. ὙΠ. 304 ἃ, 5πγποᾶοῃ αβ- 

δ5 Υ11. 29 ξ, 
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ΘΥπουὶς, ππογοίτχ Αἰέΐοα. οορποιιῖπὸ σοῦποβ ΧΙ, ὅ89 6. ΥἹ, 
247 ἃ. 

᾿γτγαοιιβᾶθ, οοπαϊέαο ἃ} Ατολία ΟοΥϊπέμίο ΠΥ. 107 ἃ. μᾶγβ υτ])»ῖ5. 
Αομγαάϊπα Ὑ. 207 ἢ, αἰΐα ρᾶχα. ἴἤβυϊὰ ΧΙ. 4602 Ρ. ὸγγδοιιβᾷθ 
ἴῃ ΠΡοτέδέεπι υἱηάϊοαίας ἃ αὙρρο ἰμἀοεἀδοιιομῖο Υ1. 233 ἢ, 
934 ἃ. ορρυρπαΐαθ ἃ Μάγοι! ΧΙΥ, 6084. "ν. 1ὉὉῬὲ δυγθὰ ᾿πθηϑὰ 
Λοβοιϊαρὶ!. ἀαδιη ΔΕ ΟΓΓῚ ἰπδδὶε ΠΙοηγβίυ ΧΥ͂, 6098 6. ρνδο- 
βίαηξοβ 10] ροτοὶ δ οαβοὶ 1. 27 ἢ. 

ϑγγαουβία γοοα)αίιν πιᾶρπα πᾶγὶβ Ηἱοτοπὶβ Κ΄. 208 ἢ. ὥὄνγτα- 
οὐβίδς ρ]οβδᾶθ πιοπιοσαηζιν {{.- 49 ἢ, ΥἹ. 229 ἃ. ". ΧΙ. 488 ἃ. 
ϑγγδουβίαθ πθηβὰς ΧΙ]. 527 ς, ἃ. 

Δ Ὑγαοαδι: Ἰυχυσίοδὶ ΧΙ. 527 ς. ΤΠεβπιορβουίοσυμα ζεβέιπι 
4ο τπογο ὁ] οθγοης ΧΙΥ͂, 647 ἃ.  γγδοιιβίογιπι ΠΟΤῚ ἰδμνθ- 
βίεβ. [Ψ, 181 ο. ἃριιὰ γυδοιιβῖοβ ἰερα γοεϊειπι Π6 ΔΙΙΤῸ 86 ΟΥ- 
πὸπέ Πλ}]Π 16 γ6 55) Πἶδὶ ἅπας ρτοβίιθυ!α 56 ργοπέθαπέιγ : 5ἰ πὶ} 15 6116 
εχ δἐ νίγοβ βρεοίαέ ΧΙ, 521 ". ϑγγδοιβὶὶ ὁοααὶΐ τπᾶ] πϊβοοηξ 
οπὶπία ΥὙ11. 311 Ρ". 6. 

Θγγαξεϊοαβ ΡΟ! αὐαν ΓΠρίαπιν ἀοἱ ρποβορ ἰδέα ΕΧ, 968 ς. 
ϑγυ θα παθογιπι ομοσ5 ΧΥ. 609 ν. 671 «. 679 ε. ἔ. 
ϑγτὶ ὉΡ τορίοπὶβ ἀθογίαξοπι ἐγοχιοπεία οἰΐπι οοπνίντα οἰ ργαθαπέ 

εἰ ἀο!οἱϊς. 5686. οΡ]θοία απ Υ, 210 6. ἔ. ΧἼΠ. 537 εἐ. ἢ. ὅγτο- 
ταπι ΤΟρΡΊΙπὶ πιὸ8 ἴῃ δρ} 5 ΧΥ͂, 692 ο. ϑγτογαπι οοἰοπία Ἀομπιδε: 
56 Ργὸ ϑογίβασγιπι Ἰοσοπάνμι υἱάοέιν 1. 90 6. ϑ'γὶ ρᾶπεμι 
ἸΔομαπ νοοαπὲ {Π].113 6. ὥγυϊ Ρίβοι θὰ ἀρβειποπέ Υ{Π|, 340 ο. 
οοπῇ, ΥΠΠ. 349. ἃ. δγγογιιμι τορίπα (ἀδεὶβ γοὶ Αἰογρδῖῖθ. Υ1Π]. 
340 ο«. 

ϑγτία ρἰβέαδοίαμι οἰσηϊε ΧΙΥ͂, 649 ἃ. 6. νίπυμν. ΟΠ  γοπίμπι 1. 
Ω8 ἃ. ομρίπια Βαυεὲ ράβουιαὰ Ὑ, 210 6, Συρίας ὀδμαὲγ ἐνυτα 
ΙΝ. 131 «, 

ϑγτίδσα πιᾶδϑα ΧΙ, 500 ". 
ΝΥΤΙΡ5.. 5: θ 105 ΧΙΝ, 6838 ἃ. 
ΒΥ ΓΙβοΒ. ΒΟΓΥῺΪ ΠΟπιθη ἀραιὰ Απαχίρριπι δοπιΐοιπι ΧΙ, 480 Γ. 
ΞΎΤΙδ. ΒΟΓνὶ ποιιθη ἀρὰ οοπιῖοοβ ΕΥ΄. 137 ἀ. 1760 ἃ, ὙΠ. 990 ". ἃ. 
δ γϑϑιεῖα, οομγίγία ρα] οα ἀρὰ Οτοίθηβεβ ΠΥ, ο, 29, 

γῶν: 

Ταβαοίαβ, ὑοχ ᾿Αβίφεῖοα, ροουϊυμι ᾿ΐσποῦπι βἰσηϊποαηβ ΧΙ, ὅ00 ἁ. 
ἼΆΡ611α ψ οὶ Π}}6}}π|5. οἱ ἐπι ἴῃ οοην ἰν Ἱ5 ἐσαἀοθαξαν σον ναΐοῦὶ., ἔθ 

ΘΙ] σεν ΟΠ πὶ ραγαΐξοτγιπι ποπιῖπα Ἔχ ἢ Ίθοη5. ΕΠ, 49 ἡ. 
ΤΡ ουπαοι!απι πα σηϊ οι Ῥεοϊδπιαοὶ ΡΒ] οΙρ με Ὑ. οαρ, 2 ὅ 584. 
᾿Γαϊνοπίαπι οἰπδέγαμι γ 6] οὐαδέι απ ΧΙ, 6047 ε. 
Τάομοβ. Αορσγρεϊ τοχ, ον ἀϊοαδοίϊξαξοπι ἵπ Αροβασπι τοσπὸ δχοῖσ 

ἀ1 ΤὌροτο ἴῃ Ῥογβίαμι οοδοῖ ΧΊΥ, 610 ἡ. 6. 

Τ᾿ ἀοξίοαμι αὐέθην ἀἰἀ οἶδα ἐδ θοε οοσαι5 ὙΠ, 991 ἃ, 
ἀοάδο ἀ8ὰ5 ἀρ νοΐοσος ΧΥ, 700 Γ, 
Τδοπία ρμἰβοὶβ ὙΠ, σὰρ. 12 8, 
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Ταοηϊοέίομπι γἰπτι 1. 33 6. 
Τασεπίαβ νοὶ ἐαροηϊέοβ ρἰδοοεπέα ΧΙΨ, 64 ο. 646 ε. 
Ταϊοπεῖ ὕτδοοι γαύϊο δ ππηππη οπιδηυπι ΕΥ̓ὦ. 146 ο. ἀ. 
Ταΐοη. Ἀπαἠαιπδηξῃὶ ἔπβὲϊ διηαίον ΧΙ, 608 ἃ. 
Γαι ν βου. ἰπ πιπέρι ΟΠποτγδδποσιμη [1.70 Ρ". 
Ἔδπαστα, ὅπηι Τ ἀμδρνδοῖβ δοῖθ ραρσπαν Ηἱρροπίοιιο, (ΔΠΠ|86 ρδέοτ 

Υ. 918 ". Ταπδρτδθιιβ δοίιβ. ρτονεσθίια ΧΙ, 551 ἃ. Ταπα- 
στίοα ππογοίσιοα ΧΙΥ, 640 ἀ. 

Τἀπδοϊαν Ρομπα ἔγαβίσα ἀρροϑέϊς 1. 2ὅ ". νοϊαρέδει ἀοάϊεις. ὙΠ], 
281}. οὔτ ἀρ ἰηΐοτοβ οἱθ15 ἔγα! οἱ πὴ ᾿ἰσοαΐ 1014, ῬΉΓΥριθες 
ἐϊπι] εὐ ΤΠ γάϊβ. πηροτανῖς ΧΙΥ, θ2 ἢ, Ταηία!!. ἀϊντῖ5 ὁχαξιι5, 
ῬΓΌΨΟΥΡΙ4}15 ἀϊοέῖο νἱ. 280 ε. Σ 

Ταρείεβ ΜΠΠοδῖ: ΧΥ. 691 ἃ. ϑατάϊδηϊ: νἱάθ ἢδὸ νγουϑ, 
Ἴαργεῖ. Αβῖαδθ βρορηῖι5. Ὑπὸ δἀπιοάμπι ἀοάϊξια Χ, 449. ἢ. 
Τατγοπεϊπιὶ σψο]αρίε τι οὕ ΠΟΤ 5. ἔστ τηθηβαθ ἀθα ΠΥ, 166 

6. ἔ, 8105 αἰπηΐξ 5τ|8 πα πδέτια Γαξαταπη 5181 γιέαπι ράτατο, 56 ΠῸΠ 
6556 νἱοέῃτοβ. βοή ἰδ ππηο ψίνοτα 1014, ἃ ᾿αχυσία δα σοπέμιηο- 

1ῖαπὶ εὐ γἱοϊοπέϊαπη ῬΓΟσΥΘΒ51 7 ἴῃ (ΑΥθ] παίο5 Παρίτοβα βαονίαπέ 
ΧΊΓ. οαρ. 23. Τανοηέηῖβ ἴῃ ρυγέδησαπι ᾽οηγβίαβ ἀοπανὶξ οδπαο- 
᾿αρθτυτῃ., ἐούϊἀοην πο ἢ ἷ5 ἀτἀθὴ5 4υοῦ βπέ ἄϊθ5 ἀππὶ ΧΥ͂, 700 4. 

Ταγοηπέϊηα ρΡΙαοοηία ΧΙΨ, 647 ο. ᾿Γατοπίίηα βίοϊα ΧΙ, 629". 
Τατομπίίπητιπι σἰηππι [. 27 ο. 

Τατγγδοίπα Υἱ. 294 ς, 
Ἴάτθυβ ἃ ϑαΤἀἌΠΑρΆ}10 οοπάϊία ΧΙ, ὅ29 6. ὅ30 ". Τατοὶ ρῥτὸ 
᾿ΠΣΕρΡΕ 58 σοῦ Ηαγραϊ ΧΗ] ὅ86 ο. ὅθ ἀ Ταγεὶ ἐγτάπηι, 
ΤΠ γϑῖαβ ΡΠ] Οβορ 5 ΕρΙσυτοιι5 Υ΄. 21 ὅ ὁ. 

Ταίγταβ ἃυ15. οδοπὶ {πὰς μαοίαπα ΓΧ, 387 6. 
Ταυ]ορίαβ νυϊοοὸ Υ{]. 320 ". ρεύρεσγαπι ρσὸ Αὐ]ορίμ5. 
ΤῬαυτεαδ, ΟΡβοπίοτιιπι Πο! 0 ΨΕΠ, 342 ἢ 848 4. Ταυρέαν τοῖς 

πόνοις ὑπερβαλῶ Χ. 410 ἔ. 
Ταῦτὶ ἀρ Ερδβῖοβ ἀϊοε θα ηξιν ἰΌΥΘΠ65. υἰητπὶ χαἰπἰβέγαπέοβ. Χ, 
42 ε. 

Ταυτίοα ΟΠ ΒΟ δι: 101 ΒᾺΠ015. οὐ 15 ν οβοιπέι Πομΐπ 65. ΠῚ, 64 ἃ, 
αυτγίπα ἀφὰὰ. Ταύρειον ὕδωρ. ἃ ἕαθτο ἤπινῖο ἀοπομπιϊπαία ρΡορὲ 

Ττοοζοηα {1,129 ἔ, 
Ταιυτοπιοηίίαθ. Ἰορσαξίοποπι ταἰξίαπέ δά Νιοοάαπιμη ΧΙ. 471 Γ. 

ΤαυτομιθηἸἔο 5 ὍΝ γυθ 2 
Τλυτοροῖίδα πα] ΐοτοβ Υἱ. 956 6. 
Ταυτὰβ ῥσδομλίτππι ῃτοροβίξαπι ἐταξ οἱ 4πὶ ἀἰἐπ γτάμθο νἱοίββοι Χ, 

400 ἀ. 
Τάαστιβ Πανῖιβ. ΥἹάς Τ᾽ αυγῖπα αηπᾶ. 
Ταγρεία5. Εἰ Ταγροίο σα μἶβ νοπαίίοα ασᾶοπα 1. 98 ἃ, 
Τδομποῖ, εἰρίθοι. Οάσηιο πο] αοπὶ ἀροργτῖάς ματοπίανιε ΚὙΠῚ. 

3944... 
Ζειχιοῦς . νἴσι5 ἀξ ἰοηΐβ δεΠοοίας ὙΠ, 32 4. ὙΠ. 301 ἃ, 7 εἰ- 

χιόεσσα κιύμη νοραΐαν οὖ Ατοϊιοβέγαίο ὙΠ, 3590 ἃ. 

ΑΤἸΉΗΒΝΑΕΙ 3. ΕΠ}, ἘΠ 
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Τοΐαπιοη, Ροβέ Ἡδγουΐομι ἐοτγεϊπβίπιι ΧΥ͂, 69 ςο. Τεἴαπιοπ.. οαπ- 

ἐμὰ ΧΙ. 503 6. Τελαμῶνος μέλος 1. 38 «. Τεἰαοπ δὰ ἰπ- 
Πίρεπάοβ ρυρποβ Υἱ. 238 ο. 

Τοϊοὰ5 (τὶ πέμῖτι5. Ραΐον ΟΠ συ ϑ1ας Χ, 430 Ε 
ἼεΙοΡνοαβ, Νερέυπι ΠΠ 5. ΧΙ. 498 ο. 
Τοϊεσοπιβ. ΕΠ 5515 ΠΙΙῸΒ εχ Οἴγοο. 

(ΔΠἸοταΐοβ Υ]. 251] 4. 
ΤεἸοιπαοιι9. Μοπέομ. (1. 6. Μίπογναπι) ποβρίειο ὀχοῖρίε [. οαρ. 98. 

ἀϊνεγβαίυῦ ἂρυὰ Μεμποίδιη 1,9 ἃ. Υ. 188 Ρ. οἕ ἰδὲ4, ἔοΐο 
οῶρ. 14. ἃρπά Νοβέογεμι [. 17 ὃ. 
οοιπὶἐαθαπέμν ἄϊιο οαπο5 ἴ. 1 ἃ. : 

Τοϊοιπαόθ5 ΔΕΒ θμβὶβ... ἃ 400 ρτονουθίαπι, ΤοΙθιυδομὶ οὁ11α ΙΧ, 
οὰρ. 79. 
Το μα τοΐαβ σοι δέν ἃ ἰπιοπίο ἴῃ απ} 5 ΧΙΥ͂, 658 6. 
Τοϊοηίου5 ΒγΖαπέϊ5. ὙΠ ἢ πιο οτγαπι ροοίς δέ φαπέου ΧΙ, 038 ς. 
ἼεἸερΡἢ Δ Π68.. ἱπρῖρηΐβ Ουβοπίοσιιαῃρ. δῖ! πὸ γ᾽, 186 «. εἰδίοει ὙΠ. 

90} 6. 
ΤοΙΈ 5 ραιρον ΥἹ, 293 ο. 294 ε. Τήλεφος ἄφωνος: τρθειιβ 

υὐ ΤοΙορι5 Χ. 421 ἀ. 
Τεϊοσίαβ. βαϊέαΐου.. ἃ 40 Ποιηοη Παροξ βαϊέαέϊο δίαοοἀοπίοα τη 1}}1- 

ἐατὶβ.9 {πᾶ οἱ "θις Τ εἰοςῖας νοσαθαίυν ΧΙΥ, 6029 ἀ. 630 ἃ. 
Τοεϊοβὶβ βῖνο 7 εἰοβδίοβ. ἍἽμουΐ τηαρίβέον ἔ, 21 ἢ, 
ΤεΙ]οδίβ.. γϑίαϊα πιογοίσιχ ἈἼΠΠ, ὅ 87 ο, 
Τ οἰ οβρμογὰβ.9 ὈΠῸΝ ΟΧ ργδοξδοίϊβ Πγβιπυδ οι, οὰπὶ 'π τοσίηαπι Ατ- 

δ'π06 Π ΒΟΟΠΙΠἃὰ ΘΟΠίοοΙϑδοῖ, ἴῃ οανεῶπι ΠΟΙ 5118 οδῦ ἃ στορο εἴ 
ὙΑΊΒΟΥῚ5 ΟΥ̓ ΠΟΙ ΔΕ 15 οσοίδις ΧΙΥ͂, 616 6. 

Το]οβίαροταβ Ναχίῃβ, υἱν ἀΐνεβ δὲ μποπογαίυβ ΚΠ], 848 ". ς, 
ΤοΙοβίοβ, Ἀδβο Ύ  βαϊαΐου. 9. ἔαθαίαια δαρέομι δὰ Τ με νὰ5 βα!απάο 

ἜΧργοβδῦ 1. 22 ἃ. 
ΤοΙπαπι ππσιοηΐιπι, ΟΧ ἔοοπο στᾶθοο Υ, 195 6. ΧΥ͂. 089 «. ἀ. 
Το πὰ σοποῖα, Ἰλοπιδηΐβ πιϊζα Πα ἘΠ᾿ 5. ὅ 6, ἐο} πὶ απ πέ ρμιοτὶ 

δὲ ἐαηχααιι Εἰ} 115 οαπππὲ ΠΠ{ϑ| 8.5 ἢν 86 ἃ. δα (ἀπορῦπι ἔγεφαεη- 
ἔεβ. ΠΠ. 90 ὃ. βυπὲ αἰΐδα πιατίηαο. αἰΐας Πιν δε! 65. ἐθ1ἃ. ἀ, 

Τοῖοβ. 7ῆλος. ἀρὰ ΑἸοπιαποηι εἰ  οἰηΐβ ποιοῖ ΧΙΥ͂, θ34 ". 
Τοῖα αοηοᾶ. Γυϊπιϊπαπι ἱποπιιπιοηία ΧὙ!, 98. ". 
Τοιθο, ΠΟ ἔογγας πποίι ἀἰδτιρία5, Ὑ Πεββα! απι ἃ6 015 πυξανῖξ οἔ 

ΘΆΠΡΟΒ {ΠῚ π8 ἀροσταϊς ΧΙΥ, 639 ο. ἴ, 

Εἴὰβ πομιθῃ ΠΟ βὰο ἱπιροηϊ 

Τοϊοιδομαπι οοποϊοπαπέεμι 

Τοειιρογαηίϊα ρἱοίαε νἱοῖπα Χ, 499. ἃ. τοπιροτγαπεϊα δὲ ΒΟηΐ πιο το 5 
Ρταοβίαηξ ρα] οσ τἀ ϊπὶ Τοσπιὰς Χ 1 Ἐ, 610 ἃ, 

Τοπιρογτατίο υἱπὶ ἁρὰά Ἠοιποσι ἰ. 10 6. δἂπι ἃ Βδοοθο ἀϊάϊοϊε 
Απρμϊοίγοι {Π. 38. 6. πιοβ (οι ροταπάϊ νἱηΐ {πὸ οαδι οτέις ἈΥ, 
θΘ7Ὁ ἃ-ο. ναγίαρ σαϊοπεβ. ἐθιηρογαπάϊ νἱηὶ Χο. σὰρ. 3 8, 30 54. 

Τεποίος ΧΙΠ. Ο01 6. Ττοῖσα ἰπβϊα. ἔογηιοβι δέ πιαβ δἰ οὴ 5 Ἰ}16-- 

τεβ ΧΕ. 00 Ὸ 6. - 610 ἃ. Τομεήάπτιων οὐ σδηαι ἱ, 95. ἃ, 
Τοποβ ἰηβαϊα. νὸς περίχλυστος Υ Εἰ. 80:1 ἃ. 10ὲ ἔοτιβ ἐδ, οαΐὰβ 

οὐπι ἀπ 0 ΡΟ πιϊδοουν γιμπιπα 1}. 48 ς. 

ΨΗ͂Σ "“ 
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Τοος [Κ. 160 4. ΧΠΙ, 601 ἀ. (οοπῇ, Τίπ5.) Τοία πιᾶζα 1} 14, 
Τήιοι κύλικες ΧΙ. 480 ἃ. ἱ 

ῬΘτ θέλ 5. γ δὶ ἐου μι πέμ5. ΔΥΡΟΙ μἰβέδοία ἔοσοηβ ΧΙΥ͂. 649 6. 
Τοτεπέϊπα ρ]αοοπία ΧΙΥ͂, 0647. 
Ῥεγραπάον Πυγάϊαυ5. θαγθιέοι ἰηνοηῖέ ΧΙ, 63 4. ρῥγίμιιβ Οασποο- 

Ταπι ὙἹΟΙΟΥ 5 οοάσνιβ ΠΥΘΙΓΡῸ ἸΘρ βαίοτὶ 1014. 6. ἢ, 
Τεγρβίοπι. ργδοοορίου Ατγομοβέγαε ὙΠ]. 337 ". 
 οββδγδοομπίετο πανὶ Ρέο!οπιαοὶ ΡΗΙΠοραίοτί Ὑ, οαρ. 37. 
Τοεβίδοοα, ὀστραχόδερμα ΠΙ, 8 ο. 89 ἔ. ὀστρακώδη [Π|.89 6. 

ΠῚ. οαρ. 3. ΠῚ. 89 6. ἢ. ἐοΐξαπι βοπιβ ῦβα4ας οοἰία οτἰτὶ ΥΠΙ. 
902 6. - 

ΓΘ ΒεΙ5. δὲ ΘΟπ 5. ΘΟΠΙΡΙΟ51 5. Πιπποτοϑαπι 5ΟΠητπὶ δ οθαπέ 58]- 
ἰαπΐε5 ΧΙΝ, 636 6. οοπῇ, ἱν14. ο. ἀ. 

Τοβέαπιοπέο βογίρδιε Κομιδητις φαΐάαιη., τὑξ ροϑέ ΟὈΙεππὶ βααπὶ πηπ-- 
το 65. ἔΟΥ πΊΟ586 δὲ ἐπηριθ 68 ΡΊΘΥΙ 9 ΟΙΪπὶ Δ 1050 Δπιδέϊ. βίησιι- 
Ἰατὶ οογέαμηΐπθ οοπέοηθοτγεπηέ ΠΥ, 1584 ἃ. 

Τ δε οΌΠ 15 γοβοο θη ξαῦ νθέουθβ ΘΟΒΟ 6 6 Π65 ΔρΡΡΟΙΠαθαμπέ ΓΧ, 8.84 6. 
οὐ ραγαβέαίαβ [Χ. 395 ἢ. 

Τεβέυο. Τογρβίομὶβ ργδοσερίαπι ἄς ἐδδέυϊπθ, ψιρά ἴῃ ρτονεῦ- 
θέσπιν ἀθὶτὲ ὙΠ, 337 ". 

ΤδίαταΒ ἃν15. ῬΠαβίαηιβ ΙΧ, 587 ὁ. ΧΙΥ, 604 ο. 
Τοίσδοϊπίαμι 1. 47 ἔ. ; 
Τοίχαοομμιβ, πιοάτ5 αὐ! ἄδπι αὐλήσεως ΧΙΥ, 618 6. 
Τοείταχ ἃνῖβ [Χ, οἂρ. ὅ8. 1. θὅ Ρ. 
Τεέίατί. ὅδ᾽. ΑἸοχαπάνίαα γψοοαπέυσ μμαβίαπαθ ἅγδβ. {ππὸ δχ δῆε- 

ἀϊα αὐνομαηίιν δέ ἴῃ τορία αἰ απέαν ΧΙΥ, Θ ὅ4 6. ς0}}, [Χ. 3.87 ε. 

Τοϑυοοῦ (ἀεγοῖποβ ἰῃ γρτιμη Θο]οπος ἀπχῖς Υ]. 950 Ρ". 
Τουεηῖπ δὲ ἐθαίμα8... 10] 150 δὲ Ἰο] 5 ὙΠ]. σαρ. 183. 
ΤΠαῖβ. ππογδθέγὶχ Αὐείοα ΧΙΊΠ, ὅ8 ὅ ο. 4. 6. ἀρ ΑἸοχαπάσιμ ΧΠΠ. 
70 ἅ. ροβέ ονίξιια. ΑΙοχαμάσι Ῥέο!ομηαθο ρτίηιο Αδργρίϊ τορὶ 
ὨθπρΒ1 1014. 6, 

ΤΠαΐθ.. ὌΧΟΥ Οδβ 1} πιθομαηϊοὶ, ἀτέθπι ἃ} 110 δἀοοέα ΠΤ. 174 α. 
ὙΠΑΙαπιορῸΒ.. πᾶν ῬΙΙΠοραίοτίβ, πὰ ἴῃ ΝΊΙΟ παγίραχο βου ίέιιε 

ἐγδὲ Υ. οἂρ. 3.8. 
Ὑ Πα] ββὶ5 ππθγθέγχ 9 πιαέεν ΟἼγοοσας ΧΙΠ. ὅ86 Ρ. 
Τ᾽ Βαϊαξέα,, τπογθίυἴο5 πομιθη. δὲ ἐϊξα 5 σοπιοοάϊας ΧἼΠ. 567 6.ὕ 
δδῶν Τττ. οἰνίαπι μγδοβέα  ββίπιιθ. ΡΒϊαΙαπὶ ἀυύοαμι αὐοορὶξ ΧΙ, 
49 ἀ, 

ὙΠΆΠτι5.,. πιοτοδίου Ῥο συ ἰηι5.. ογυέμ 5 ἃ Νίοοπο πιοτοέγίος οχ- 
Βαιβέιδ : ἀπᾶθ 1Π|4 Οαρτὰ οοσποπιϊπαία ΧΙΙ, ὅ82 ἢ 87 ἃ. 

ΤΠ Ππδα., πιογοέχ οἷβ ποθὴ ΧΙΠ. 5857 ἴ. 
ὙΠδιπΠΘ.Β 9 [ΔΙ Υβθηβὶ5 ἀτ. Ποβρίἐῖο ὀχοορὶε παυΐγαραιπι ῬΈοΥΡαπ- 

ὕόπῦ ΤΠ ΘΖ, ἢ. .2683. α: 
ὙΠαΥρε]ὰ.. ἔβεῖ ἀϊο5 ἴῃ Βοπόγοῖι ΔρΟ Πΐ5 Χ. 424 [, ΙΧ. 370 Ρ". 
ὙΠανρο Ια ΜΙ βία. πνμ]Π ἰοῦ ἕοτιποϑα οἵ Ρυίθηβ.,, φαδέιογοοίμι νἱς- 

τὶβ πιρίαᾳ ΧΠἼΠΠ, 008 {4 009 α«, 
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1798 ΙΝΡΕΧ ΒΕΚΥΟΜ. 

ὙΤΠΌΥσ 5 ρα πῖ8 4018 ἀϊοαέυν ΠΗ. 114. ἃ. 
Τηαδυ ΠΙ|. 112. ΧΥ. 698 ἀ. Ιθόῖϊι5 πὸ ἀοἸσοια" 5 ΧΗ. 

5.5 ἢ 
ὙΠαβία πυσία ΓΚ. 104 εο. ὙΠ. 329 ν. Ὑπαβίαο πυοοβ. ΧΙΥ. 

647 ἔ. Ὑβπιαβίαπι νἰπιμ ᾿. 28 ε. ἢ. 299., 82 ἃ. Υ. 199 ἃ. 
γΗΣ 364 4. 
Τα αὐνθηίοπεὶ ἄροϑῖΐαο οἰ θατία τηΐϊβεσταπέ ΧΙ, 657 Ρ. 

ἱπορῖα πυα]ῖοβ Ἔ παβῖο5 ἴῃ πᾶν θη ΘΟ ρ6}} 1 ΧΥ. 698 ἀ, ὙΠαρίο- 

τη Ρτγιαποῦμι 1.89. ..Ἃ] ἢ 

ΤὨἨδᾶπο. ᾿ππροπδο ἃιπδέα ἃ Ῥγέμασοτα ΧΗ], ὅ900 ἃ. 

ΤΠποαμο. πιογοίγίοϊα Αἰέίοα ΥΠ|. 339 ΡΒ. οὐδπὶ δίτομο ΘΟΠἔογέιΓ 
ΧΗ, δὺ8 6. 

ΤΊοῦπο. τλ ον ΤΠΘΡαμα., Ὑἱτο πυρία, ταρία ἃ ῬΒοροηβὶ φποάαπι: 
1π46 "6! Πὰν βδοσιν ἀθοθηηαὶς ΧΙ, 5600 Ρ. 
ὙΠ ΘΔ ΟΠ. παῖ σ ΠΝ ἀΥΕΟΧ Ρἰβέοσιϊ οροτὶβ Εἰ. 112. ἃ. 6. 
ΤΠοῦας Βοεοίϊοας. ουοσβὰθ ἃὉ Αϊοχαπάγο ἰ. 19 ο. οχ Τπορὶ πὰ- 

Ῥυπι. βουνιὰς ἱ. 4 4. Ζοίμις ὙΠΟ) 5. Βαθιέατο ἐπιβδβ οδὲ {Π 
Δ7υ. ὙποΡὶΒ ποὴ εδὲ βίαίπια Ῥιηάασι, βοά ΟἸοθομπὶβ οδηίοσιβ ἰ. 
19 ὃ. Θῆβαι ἑπτάπυλοι {1}. 112 ἃ. 

ΤΠοΡαπὶ, ΡΌΒ1Π δηΐπΐ δὲ ἴῃ νἱοία λίχγοις σα ]οπ 65 ΤΥ, 148 ο. 
ΤΠΟΡΔπὶ οὔλθ5 Εἰ δία οαῆοτο ἀϊβοοραηέ ἔΥ. 184 ἀ. 6. ΤΜεθαμπὶ 

οῖρ! απ βέαξιοταμπέ ϑηΐαθ.) Πεπιθέσι! οοποιθίπας Υἱ. 958 1". 
ΤΠοῦδηιΙ οἄδοοβ εὖ Βίοτ πὸ ῥτοχίπι Χ, 417 ὁ- ο.. ῥτορτία 
μα εἰ5 τοῦθ πομιῖηα πῃ ροηοθαπὲ ΧΙΥ. 021 ἢ. 629 α. 
ΤΠ αποτίμὴ βαοσα οομοτα ΧΗΪ, 501 ἢ ἂν Εροιιϊποπᾶα ἰπ-- 

βειαία ΧΙ. 602 ἃ. ΤΠΘΡαποσεπι ΘΌΣΤῚΒ ργδοβίαμίοβ ἴ. 98 ἃ. 
ὍΡΟΥ ἔργ 15 1014. ὙΠΟΡΔηὰΒ. δέ] θέα τοριιδεϊβε 5. Ππομἰδὶ οὰ- 
Ῥτίμα νοβοθηβ ΓΧ. 402 ο. 

ΤΊοΡας Ηγροραοῖας ΧΙΥ, θ44 ἃ. 
ὙΠΟναῖΒ Αοργρέ : οἷα ορρίάσμι Οορίαβ 1. 3.5. δ. νἱπα 1θ14, 
ΤΠομιΐβοι ΟΥ̓ΡΥΪῸ5. Απεοολὶ ΕΡῚΡμδηῖς5 ἀο]οῖας, τοι !ο5 Ὁ {10 

ΡτοοΪαπιαιβ ὙΠ]. 289 {, σὰπὶ ἔγαίσ Ασὶβίο σορῆιμι Απέϊοοίιὶ 
«ἀμπιηἰδέτανε Χ, 438 ἃ. 

ἘΠοιϊδίο. Ηγρβοὶ ἢ]α, Αὐπαυιαπεϊ ὌΧΟΥ. τπᾶτϊέαπι Ροτγαίάϊέ 
ΧΙΠΠ. 560 4. 

ὙΠοπιϊδίοοϊοβ. ὁχ ἀντοίοτια πιουοίτίος ΤΉτοβα παΐὰβ ΧΙ, 576 6. 
416 Επέεγραθ ἢ]ΐυπι ἕαοιιπε 1014, 4. πο} 115 ἂς ἐαχατγίοβιιβ ΧΕ, 
δ 3 6. ᾿πποίϊβΒ φυδάτι σία οὐπὶ «υδέξιου τποτοίσ οἰ. ΒΟΥ (ετγὰ- 
ταϊο νοΐ οδέ ΧΙ, 538 4. ΧΗΠ. ὅ76 ο. ἃ Ῥεγβάγιιηιν τορο 
Τα ρβαοιπη δὲ αἰϊα οβρίἀἄα ἄοπο ἀοοορὶε 1. 290 ἢ. Μαρπορίδς, 
πιδριδίταξι ΘΟΤΟΠ ΌΤῸ βιιβοορίο, ΔΗ μοηαοα οοἰορτανὶξ, ἱξοηι- 
σὰς (οπρίοταυπι Γοβέι. ΧἼΙ. 33 ὁ. Ῥογβίοαμν Ππρπδοι οὐϊάτοὶέ 
ΧΙ, δ3 6. πιοτέθτι5 δἐροίο βαησοίηο ἐδαστίηο ΠΠ|. 192. ἃ. 6- 
πνἰβέοοἴδπι πὶ] οεϊβ ἰηβϑοΐαξι5 ἐδὲ Βίοίο ΧΙ. 06 ν. ἀ 

ΤΜεοοῖοδα πιοτοίγῖχ, οοσποριῖης Οογηὶχ ΧΙ, 83 ε. ὅ8θ.. δὅ99 ε. 
μιαίον ΟΠ Πἰϑέβ 584 ἃ. 



ΙΝΌΕΧ ΒΕΚΟΌΝ. ᾿ 1799 

Ὑποοοτίέυβ Οπ5 δὰ ἴ. 14 6. σνερτθμοηάϊε Απαχιηθηἷβ νϑβέϊξαπι τ 
{ΠΡ οταϊεῦ ἢ. 91 6. ὁὉ Ιυχυτὰ δοοιβδέιμ ἃριιά ΑἸοχαμάσγιμι ἃ 
ΤΗδοροπιρο Υἱ. 931 ἢ. εἴπ ἀϊοέσπε ἄς Αϊοχαπάτο ΧΗ. ὅ40 ἃ. 
εἰιι5 ἔεξέῖιν ο ἀΐοέα τὰ ΠΊοο οι Βοιόποιι 1, 944 ". 

ὙΒεοάοοίεβ ῬΠαβοα ἴῃ Ῥγοροπομάϊθ. στ μῃΐβ ΒΟ] τ εἰβδίπηιβ Χ'. 
Δδ1 6. ἀϊπεϊραΐιβ. Αὐ  βέο θεβ Γουπια ῃγδοβέδηβ. Οὐ. ΠΟΤῈ οᾶ- 
Ῥέα ΡΒΙ ΟΒΌΡὰκ Ροτ  θ Ραῖαν ΧΙΠΪ, 566 ε. 

ῬΠεοάοτιβ δεϊιθιιβ, Ταχυτίας ᾿πἀυ]σθη5, υἱοϊοηέα τποτές ροτῖῖε ΧΊΥ͂. 
618 6.8. ΧΠῚ. 611 4.}. ἃ᾽ μος Τ᾿ πιροάογοιμι ᾿γβίπιδοιαπι Βο- 
τΐηανὶξ (Ποῖα ΥἹ. 952 ς. 

ΤΠοοάοτιι5 Βοροίϊι5. ΘοΙΡΟΥ ΓΙ πηὰ5. Εἰθίοοπ ΧΙΥ, 615 Ρ". ΡΒ οΩὶ 
{ππ5. ΧΕν. 621 ἃ. Ρ. 

ΤΒοοάοτηβ ἢ ματίββαθιβ. ΡΒέαΠλπ5. ΙΊΘΗΟ ΒΘΙΏΡΟΙ ἔυϊξ ἈΑΝΑΕΝ 
Ἀμπέείροπο ΤΟβΘ τὶ. 44 ". 

ὙΠοοάοτιβ. βῖνο οάοτιιβ, Μορα]ΟροἸἑξατι5 9 οα]ουϊοχαπι 1π49 
ΘΧΘΘΙΙεπα ἴ. 10 6. 

ΤΒοοάοταβ ϑϑτλ 5. Δυσ άθον ΧΗ, 5168 ἃ. 
ΤΠπεράοταβ,, Ρτοργίπστη ΠΟμΊΘ ἢ δὶ ρῃοπορ ἰβέδα {ΠΠ{π|5. «(υἱ ΟΥπυϊοὰβ 

ΔΡΡΟΙΑΤῚ τα] ΓΚ. 160 ἀ. ΧΥ. 6609 ε. 692 Ρ. 
ὙΠεοάοτγιβ ρῥγδοβεσιδέοῦ, ὅ ψηφοχλέπτης 1. 19 Ρ-. οἱ βέαξια δ6- 

θὰ ροῃ ξον δ 1. 
ῬΠοοάοτιϑ βαϊίαίον ἴ. 22 4. 
ῬΠπεοοάδοία Ἰπουθίυῖκ 9 διέθμι ΘαΡΙΘΠΑῚ ἀιηδέοτοβ οἀοοία ἃ δοοταῖο Ἧ, 

230 6. ΧΙΠΠ. ὅ88 4. ΑἸΙειιαάϊα οΘοπουνῖπα, αιιαπι 18. οἔϊαπι "6]-- 
ἔπη ἔλοΙο 5 βεοῦμι οἰτοιπάποοθας Χ ΐ, 9 6. 4ιδο φἐΐατι πιοῦ- 
ἔπο ἰδέα ἔεοῖς ΧΗΙ. 574 ε. 

Τπεοοάοίιδ. ἔοθπὶ Πουτοὶβ Ῥέο  μιδοῖὶ ργδοΐθοίιβ. ΠΙρροα οομοιθῖ- 
πᾶπι παραὶ ΧΙ], 588 ἃ. ". 

“ῬΠοοάοέξι5 ρῥταοβεϊσίαφίον γ΄. 134 ἃ. 
'Βρορηΐβ.. ΡΌΟΥ ἀε!!οδέιβ Βομθίυ!; ῬΒαΙεγοὶ ἈΠ. ὅ42 
ΤΠοοΙγέα, χποτοίτχ Δξέϊοα ΧΗ, 579 ὁ. νοξαϊα δάϊνας τπουοίγιοίαπι 

οχούου 87 ὁ. ΧΙ. 471] ἃ. 
ῬΗρουπιαπίον Ογγθμδθαβ. ἀθοίογολι 56. ὑτοΐοβθβ οδὲ υἱέαθ θοδέας 
ΧΈ, 607 ἃ. 

ΨΠθοΗ.. ἰδίοοη ἹΨΝ. 170 εἐ. 
ΤῬπεορμίϊας; ἀτοθοη ΑΕΠΘηΐ5. 60. ΔΠὴ0 (10 πιοτέϊει5. οδὺ Ρίαίο Υ΄. 

9717» ῦ. 
ΨΠοορ 5 ἀρᾷ Μεπδπάτιμι ἰπ Νασοΐοτο ΜΕ. 474 ας, 
ῬΒΘΟΡΗταβίιβ ἴῃ ροχῖραξο αὐτο σοι ροσειουϊαθαίαν ἔν 9} ἃς ". 

αὐ οομνίνίαηι πὶ βιιΐ πποιιοτίδμηι Ἰοσαντε μϑοιμαπι Κ΄. 180 ἃ. 
ΤΠΟΟρΡΟΣΙρΡα5.. ΘΙ οῦτῖς ἐἰθίοοη ΧΙΊν,. 61 ". 
Ὑπδοτῖς πιοτοίσὶχ 5 ΟαϊῸ5 ἀιιοσο ΒΟ Χ οδρία5. 65ὲ ϑορμοοῖοβ ἈΠ, 
99 ἃ. ". 

ὙΠπεοεϊπνι5. (Ιοὐϊμαι.5) ὁ" βουίρίου. δὐνουθος Ἐριοαταπι, Πθνὸ5 ἃὉ 
Ἐρίοατοο ζεηομο ἀοοιιβαίεπ., οαριζο βιεχὴν ἐδὲ ΧΕἬ 611 ν. 

ῬΜμεοχοηΐα.. βδογὰ ἢ ρ 5 οοἰοδταία ΓΚ, 372. ἃ. 
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ΤΠοοχοηιβ8 Τοποάϊυβ. Αροβῖϊαὶ ΠΙΪὰ5. Ἰαπάσέατν ἃ ΡΙπάατο ΧἼΠΙ. 
60 ε. 601 ἀ. ε. 

ΤΠοσ, ὃ Θὴρ. ἢοίαπι ἃ ΟἸδάτομο ποιποπ Δα υ]δέογὶβ ΥἹ, 157. Ρ. 
ΤΠοταάθα ἰπδιίας Χ, 4392 ο. 
ΤΠοτγαίοδς νοβέος Χ, 494 
᾿ΓΠΟΓαπιθΠ65. ποπῖο Παρ εἴοθι5. Ῥγοάϊοϊ ἀυϊδιραϊάν γ. 290 ". 
ὙΠοτΙΟΙ θαμι ΓΕ δ᾽ {ποσί ἴθ σα] χ ΧΙ, οαρ. 41] - 44. γΓΎ 99}. 

ΠΟΠΙΘῚ ἃ ΤΠοτίοϊο, ἤρι!ο Οοτγίπεμῖο ΧΙ. 470 ἢ. 471 Νν. ἀ. 6. 
ΠῚ ἀΠππάς ἀοτῖνγαπε 471 ". ὁ. ὙΠουΙοΙ εἴς στανῖθι5 ΑἸπεπίθη- 
βίαι ἈΠΟΑΪ ορροπιπέ Πιοὐγροί 45 ̓ ογεβ δὲ οἱεραμπέεν ξαυγοία- 
οἴα5. ΧΙ, 409 Ρ". 

ΠΟ πιδτιβέγβ, γοὶ Το πηαβέσβ., βαϊεδεϊοπἱβ Τυγίοβαθ σεπὰθ ΧΙΨ, 
ΠΣ ΓΕ 

ὙΠΟΥΠΙΟρΡΟΕΪΒ. 5 ροοιαἝη. 6 4π0 οαἸϊάα ὈΙΡιξατ. φο]Ρα ΧΙ, 47 ἃ, 
ὙΠΟΥΒΙΡΡαΒ, ῬΤίπιι5 ξοστασ 5: οἰ πηΐη βαϊίαββο ΧΙΥ, 630 Ρ. 
ῬΠοβοῖιϑ ΠΠ05. Πιδαοοτοὰθ βᾶοοῦ ΧΥ͂, 084 ἢ. 
ΤΠΟΒΘῸΒ..). ΓΟΥΠΙΟΒῸΒ. μι οδδοῖ, ΤΊΘΡΟΪοπιο 56 ρυδθριῖξ, ἀοοορίο 

δά160 ρμίδος ὙΠ. 205 Ρ". Ατίαάηεπ ἴῃ Πα ᾿η5}1ὰ τοὶ φαϊε 2990 ς. 
Ργααὶ ἘΠ ο]οπᾶπι ταραοταῖ. ἀἄοίη Ατϊδάποπ:: ἰἤοπι ΗἱρροΙ γἔδπι 
Ταρεϊέ, οἕ (δγογοπΐβ δὲ δἰ πἰἀἷ5. Πὰς. το παχο εὐ Ῥηαράγαπι: 
χότοπὶ ΠαΡραϊς ΔΜ] οοαμι., Ηΐρροη εἴ Αεροη ΧΗ. 557 ἃ. ". 
ον» Ῥμαδράγαε πιυρίϊαβ ουύοσβα εδϑὲ 1 ποβοὶ ἀοπὰβ ΧΗ, 560 ς. ἡ. 

ΤΠΟΒΙΟρμοτία ἐεβέαμι 1ΠΠ. 40 6. Μίεραϊατέία νοοαξας ΠῚ. 109 ἔ, 
τηθάϊι5. ἔοβεὶ ἀΐοβ Νηστεία νοοαίυν ὙΠ. 307 ἢ. ΤΠοβπιορμο- 
τἰοταπι τἰζι5 Παρίεοβιιβ ἀρια Αἰ γτδοιιδῖοβ ΧΙ, 647 ἃ, 

ὙΠοσιποι ποίας Αἰπμοπϊοηδίαπι [Υ΄. 107 ἢ. - 

ἩΠοβρίαθ. ορρίάππι Βοεροίϊαο, ῬΉγυπδς ραίτῖα ἈΠ. ὅθ0 4. πᾶς 
ἴης ἩΠοβρίοα ἀϊοορθαίυν ΧΙ. 88 "», 1θὲ ἐβέ ἀφιὰ πᾶς ῥτο- 
οΥοδμ ϊ5 ΠΡ ον ῖθ ἔοοσπάα ρου θείαν ΠῚ. 41 ἔ, 

ΤΠ ΠΟΒΡ ΘΒ 65 ΘΟ οθγαπὲ Ἡὐτοιϊα ξεδίαμι ΧῊΉΠ, 56] ε. 
ΤΠοδρὶβ. γϑίαβ ροοία. ὀρχηστιχὸς 1. 22. ἃ. 
ΨΠοδρτοεία., τορῖο Ερὶνὶ {Π|. 78 Ρ. 
1 Ποββα]α. Εἰ Ηδοπιοηΐα ἀϊοία ΧΙΥ͂. 639 6. οἱέπι ἐοέα ἀηυΐξ 

οροτία., ἀθίη πιοπέϊθιιβ ἑοστὰς πχοέτι αἰ στρ ἐἰ5 ἐχϑι οδία δὲ ἀπιρ]ῖβ 
ΟαΠ ΡΒ ἀπιοθπα ἰδ 14, ς, 

ἩῬΠΟΒΒ] 2). ὙΟΓΆΘΘΒ., ΒΟΙΉΡΟΥ Θβατίθῃς Π. 47}. Χ,, οὰρ. 19 
Ἰαπΐαβ πιθηβαβ ἀπιαηΐ ΕΥ̓͂, 137 ἃ. ἴῃ νἱοέι δὲ οὐϊέα σαπέξερκα. 
δἰπιῖ. Ῥοσβαβ ἰη ταθοίαμι ἰηνὶζανοσπξ. ᾿πχιῖιμν δοσασα δοηνα Δ η-- 
ἴε 5 ΧΗ. οἂν. 33. ΧΙΥ. 6008 ἃ. οοπνῖνιϊβ 05 οορῖὲ ΡΠ ρρὰα 
γι. 960". ς. Τοββαϊοόσαπι ἱπτοπέιπι. Ἰραῖεγα εὐ! υπι ΧΙΥ. 
002 ἢ Ιαίαρε ΧΥ, 6606 «. ὙΠιεββαϊογυμι βεσυὶ. γἱάς Ῥεποβέδε. 
ὙΠΟ 558}1 ἀἰγαογαπε ορρίάσμι ΟοἸαοοαπι, ἃ ΜοΙἰοπβῖρι5 παθιξαξαπι 
ΠΌΘΟΣ 

ΤΠ οββαϊαθ βαϊίαίτίοος., πυᾶδο βαϊέαπέοβ 50}15 5} } ΠΟ Δ ΟῸ 5. οἷπ- 

οἰδς ΧΙΠΠ. 6007 ς. Τοββα!οα θασορα ἱ. 6. ἱπσοη Ν, 418 ο. 



ΙΝΡΕΧ ΒΕΒΌΜ, 1801 

ὙΤΠοββα] θα 56}1ὰ 1. 25 ". ΧΠῚ, ὅ08 ἀ. Ὑπεββαϊίοας β]οσβαε 
ΧΙ. 498 ε. ε. ΧΥ. 6090 ε«. 

ΤΉΘΒΒα 5. ἐγασοοάα5. ἴῃ παρεἰ5 ΑἸοχαηάτὶ ἐταροοάίας ερὶς ΧΙ]. 
ΒΕ τ Ὁ 
ΤΠοβε φαϊπαφυδοίπέα Π]ὰ5. οοπιρτοβεῖς Ηρφγοιϊοβ ΧΠΠ], ὅδ0 ἃ, 
ΤΗΐαβιιβ φαϊά δὲ ἀπάς πουιϊπαίμβ Υ{Π. 362 6. ἢ. 
ΤΒΙΡτοπ. Ὑἱρ τ }}15. Ταπέδ!ῖ αἀἰγν 5 ἐχπέιβ Υ]. 230 ε. 
ΤΒθτοπ, Αἐμθηΐθηβῖβ, Ἔχ ] 16 π5. ΘΟ΄ 5. οαΪπιθη δγεϊβ ΚΠ, 293 ἃ. 
ΤΠῖρτοπ, μδοοἀαοιηοηΐα5. ΧΙ, ὅ00 «6. 
ΤΠοταχ ἴῃ πανὶ Υ΄. 909 ἀ. 
ΤΗγδοῖα, ον σἰπυπι οοἰουταία 1. 31 6. ΤΗγδοΐαα τεσίο Β:}]14, δαὲ 

ΒΙΡΙΠ πε 1, 31 ἃ. ἴῃ ΤΗταοῖα παβοϊξαγ ἰΐομ 11, 62 ἃ. ΤἬσδοῖαα 
τηοπέεβ Ρ]θηΐ βευρυ! ΧΥ͂. 681 ἔ. 

Τ γα οπποα θΙΡᾶσε5 Χ, 442 ἢ, ρῥγαθέοσ. υἱπῦμη. βἕϊαια 
Ῥγγέσιῃ. ὈΙΡυπέ, εχ μοτγήάθο οοπέεοιῃ Χ. 447 6. βιβροπά! [ὰ- 
ἀπ5 δριά ᾿ΓΒτασαβ ροβέ οοεπαπι ΕΥ̓. 15 4, ὁ 

ΤΗγδοίοα οοοπὰ ἀρυ Ξθαίμθη οχ Χοποροπίε {Υὦ, οερ. 85. 
ΤΙγδοῖοα χσαάίοι!α ΕΠ. 6“. ΤΗταοῖοα διιγϑέιβ Χ. 442 ἢ, Ῥ Βγδοῖο 
ἸΏΟΤῈ ΠΙΘΓῸΠΙ ἘΠῸ δαπβέι θίῦοτα ΧΙ. 781 4, ΤἩγδοϊσασιιμι πὰὰ- 
ἸΓΟΓῚΠῚ ΠΙῸΒ. Οπέεπὶ Ρἱοξιτῖ5 νασίοσαπάϊ ΧΗ. 524 ἀ. ε. 

ΤΗτγαβίάδειβ ΤΠ οββα!β. ΡΒΙΗΡΡΙ ἐξ βοταςς 80 1Π0 ἐγτάππυς 
ὙΠ εββαϊοτιπι οοπδέϊξιξι ΥἹ. 249 ο. 

ΤΉγαβο, οορῃομΐπε ΟἈΤΟΠΙΔΥΙΒ. ἀββοπίαίοσ Ηἰογοηγπιῖ, ϑγσδοιι- 
ΒΕΤΊΠὶ Τοαΐβ. Δ δοάσδμ ἄοἰπ ἱπίογέεοίιβ Υ]. 95] ε. 

ἜΠγαϑυϊαιβ (θῖνα ΤΉΓΑΒΥΠΠ5) Ποπιὸ πιθηέα οἀρέι8. 4ΐ σαποίαβ 
Ὠᾶνο5. ἴῃ Ῥίγασουπι δἀὐνοπίαηξοβ δὶ μουβιιδβοσαξς ο586. Βὰπ 
ΧΗ, οαρ. 81. 

ΤΠγΆΒυ 5. ΑἸΟΙ δ αἀ 5 ἀπιΐοιιβ. οἱ ΑἸΟΙ δ᾽ αἀ65. ῥτορίπανὶξ ργοίϊοβά 
Απηγεῖ ροοῦα ΧΗ. ὅ84 ε. 

ΤΗτγαβυιηδοῦι5 ΠΟΙ σε ἀοηΐτ5. βορ ἰδέα ἐταάιοίξασ ἃ ῬΙαίοπς ΧΙ. 
0 6. ερίσταπηπὰ ἴῃ οἷὰ5 βράίοτο Χ, 454 ἢ 

ΤΗνγαβγιμοάοβ, Νοβίου!5 ΠΠΠππ5. ἀρὰ Ηοπιοσιπι Ποβέϊαπι νέαι, εἦ- 
᾿ανγδπέιθι5 ἔγαίσιθιι5 ΧΊΥ. 800 θὰ 

Τητγαΐία, ρμἰβοίοα]μιβ πιατίπιιβ Υ11. οαρ. 138. 
ΤΗτἀπαθι5.. οοσποπιοπ Βδοοιὶ 1. 90 Ρ. 
ΤΙιτῖββα ρἰβοῖβ. βία 5. ὙΠ. 828 ἀ. 6. ἴπ ΝΙΠοεοἱς. Ρἰβοῖθιιβ πὰ- 

τοταίιν ὙΠ1. 312 ". 
ΤΉτΓγομιβ 408}15 5611 ἀϊσαίυγ δὲ ὑπᾶάς Υ΄. 192 ς. {πγοπὺβ τερὶς 

Ῥεγβασαι ΧἼΠ, 514 ε. 
ΤΠτοθτ5.. ραπἰβ οὐϊιδάαπι ποιῖθπ {ΠΠ|. 111 ἃ. 
ΤΉ 1115. πιοτοίσῖχ Αὐέῖοα ΧἼΊ]. ὅ 89 ε. 
Ἴ τ 415. [105 οοτοπατίυβ ΧΥ͂, 689 ε. 
ὙΠ Ὑταπιδ 59 Ρἰδοεπίαε σοηὰβ ΕΥ̓͂, 132 ἃ. 
ὙΠυογάϊΔο5. 15. 6αὶ ῬουίοΙ ἴπ δἀπιϊπίδεταπάα ΓΕΡῸ θα ὐνογρα- 

ἔὰ5 εδὲ ΧΙ. ὅ06 Ρ". 
ΤΒυάίρρι ΙΧ. 407 (. 



1802 ΙΝΧ ΒΕΙΝΜΝ. 

ΤΙΝ ηεΐβ9 πόθο ἀἀιηοίξιπι χηϑοϊ]οπῦιβ ΧἼΠ, ὅδ] ἃ. 
ΤΠ τη. Βα] δαιιοηίιπι Υ]. 974. ἃ, 
ΤΕυτίξοταθ τ ρθη τοχ υἱΐαπι πὶ ἀθ.1ο115. οὐ 1 βιμπέιοϑο Τυχι 

ἐγαηδίρις ἈΠ). 517 ". ς. 
ΤἸΜιτ 7. πῶσ (ἀτδθοῖδθ ορρίδιπι: ουΐυ5 Ἰαπἀαέυν οἴομαι [. 

30 ν. 1|. 07 ν. ΤΒυτοταμι Ἰορ βδίου Ζα]οιοι5 ΧΙ, 508 ἃ. 
ΤῊῖ5. οὐ πγτστθδπι ἔοτὲ ϑγγία 1. 27 ἢ. ΠΙ. 101 ο. 
ΤΗμβοὶ. Ὑ146 Εδεγαβοὶ. 
Τ γδιιῖβ,). Τ οβρζοίίας Πανίαβ ἴῃ Ερίγο ΠΙ. 78". 
ΤΙγία οὐ {πγίοη. ΡΟΣ. οἰέσιια Αὐαπίϊοα Υ. 207 4. 
ΤΉ γπιι5 Ηγπηγοίεϊιι5. γᾶς ΟΓΡΥ Πα, 
᾿ΓΠγπιοθῦιβ.. ΒΡΌΣΙΌΒ.. Θοοἶδο ἔγδοίσο Αρμοϊάαπέο, τορπῦπὶ Αξμοπα- 

την οσοιπρανὶς 1], 960 ἀ. 
ΤἈγπηᾶθα, Βδου ῇ οἴππι ρἰδοδέοτί πὶ γΙ. 0 τες 
Αγ πηΐδ. ψο] πγ πὰ, ξειΐπα ἐπγ πη Ρἰβοὶδ: 411 ἘὨηγπηϊᾷοπι ἅϊ- 

γογϑιπὶ θἰβοοηὶ βίδίπππε Υ {[. οαρ. Θ7. 411 ᾿υνϑηοπὶ ἐπ ππππι 
ὙΠ. 303 ν. 

ΤΆ ΠπιΒ μἰβοὶβ ὙΠ οαρ. 68 -Ο7. Οοπῇ. Ῥοϊδηνγβ. οαβέγιβ ἐπ πηϊ 
οἂρ. θά. Ἰαυάαΐξυν Ράἀοιθη ἐπ πηὶ ὙΠ]. 3502 ἃ - ἢ, δὲ οἰανίου- 
Ϊὰ. 8308 ἃ. ". ἐπγηηῖ οαρυς 303 ἃ. 280 ἢ. νατῖα ἐμ γηπὶ πο- 
τη ΤῸ ἀΐνουβα δοίδές δ πιαρῃϊξιάϊης Υἰΐ, οαρ,, θ6. 

ΤῊΗγπηΐ εχ Ῥαοῖγπο ἴ. 4 ο,. {πγππῖι5 ἀϑβαμπέπ. ΧΙΥ, 662 ε. 
ἐπγηηθα βαἰβαπηθπίᾳ {πῶ ἀϊοαπέυν ΕΠ]. 110 6. 

ΤΉγγθα, ορρίάσμ ῬεΙορομποδὶ, δὶ 46 Αὐρῖν!β νἱοίουίδηι τερου- 
ἰαταπύ 1ιἀοο δοιηομῖ ΧΥ, 678 ». ἀπάθ πορλθὴ μαρθοπὲ ΓΗγτγθα- 
(ἰοὰς οογόπας ἐν 14, 

ΤΠ γτϊαπαπι βο]βαπιοπέμππι, Ὑ1{46 ΤΙ πυτ αμην. 
ΤΗγτοοορίοη,, ἰάομιν οΥαΒ ΠΥ ΟΝ 9 πιθάπι5. φαϊάαμν αὐλήσεως ΧΙΓ. 

018 ο. 
ΤΉγγθιβ ποπαρίηξα οὐ δου ἴῃς ροιὴρα Ῥέοϊοπιαοὶ ῬἈΠ Δ ΔοΙρΗΐ 

ν. 901 ε. 

ΤΉγτβαθ, ἃ 400 δερία (ψιο π ποπλΐπα 5 ρηϊ Πποαίαν πιοτοίγί ο]ὰ 4τιᾶ6- 
ἄπ) ἀϊοίίυν ΤΉγτϑὶ ἩΠα ὙΠ]. 399. ὍΝ 

Τῆγ5. τοχ ῬΑΡΙΠαροπίδο, ἴῃ δι οοοηᾶ Οἷα οοηξθμα ὩΡΡΟΠΟΓΟ 
80] 18 ΕΥ̓, 1 54 ἔ. Ἴομιο νογαοϊββί μα Χ 41 4. 

Τίαταθ, Ποπιο. 601}15. ἴῃ [μεβῦο ἴηβι]α.) ἱπιπιηθηξὶβ Πέοτὶ Μγεϊ- 
Ιοπαρόσὰμ Πἰ, 62 ". 

Τίλσειιβ.. ἴῸΠ5 οἱ τίνιιβ δοομίας ΠΥ, 1939 ". 
ΤΙΡίασταμν τπιδὶ5 τατον ἀρὰ Ποιποσι ἃ, 106 Ρ. δά εἰθίαταθη. οδη- 

(πὰ δοῖθπι ἱπδίσιιοθαπε Πυγάϊ οὐ 1 οοδαοιποῦὶ ΧΗ, 517 ἃ. δ 
ΕΠ αταπη οαπύιμη Εὐέχιβοὶ δὲ ρμαρὶΠ αίι οοπέοπέάππε οὲ Παστίϑ 
οδοάτη! οἐ [αν πα βαρίσαπε ΧἼΙ. 518 Ρ". 

Τιρίασαμι ναστία σοῆοστα [Υ΄. οὰρ. 79 54. ΧΙΥ͂, βαρ. 7 - 9. εἰ- 
να ἃ Μίποτνα, ἀοίογηνοΐοπι οΥἷϑ οανοηΐο, Ρτοϊοοΐα ρΡοτμῖ- 
Ρβείυν ΧΙ, 610 «. . ποῦ ῥτδθοΐπογο δαγηϊίηΐ, 56 βαοοίποτο 
ἄεθοπε εἰθίας ΧΕ, σαρ, 8. εἰθίαταμι οὐμη ἵἔγτὰ οοποοπέιβ. οἂρ.9. 



ΙΝΡΘΕΧ ΕΆΌΜ. 1809 

Τ γοα ον ἀἰοαέιν ἐἰρθία ἃ μοί ΧΙΨ, 618 Ρ». Εἰ ΙΆΠαπι πιο- 
ἀόται νατία ποιμιῖηπα 60} ὃ ὁ. 

Ῥιθιοίηδο Ἰατπιἀαπίυν εχ Αθρίο 1. 27 4. 
“ΤΊΡΙοἴαθ5. τηθηύοσι «αϊάο) ἱηρεποτανις ἄθυβ. βοᾷ δὰ 1ΠΟστπὶ 

Παύααν 1118 ἀνοίας ὙΠ]. 397 ἢ. εἰθοἴ πη θὰ5. ρα ἅταροος Ρηγγ- 
δῖα ἔοσθ δὲ βουυ λα βιηδ πομιῖπα ΧΙΥ, 034 ᾿, 

Τιρατέϊπαμη. σία ἴ. 26 6. ἢ. 
Ιρεῖβ ᾿μοποαάϊα. ΡΎστιΐ οοποιθίπα ΧΕ, 589 [. 
ΤΙρτίβ δοβέϊα, Αὐμοπίθηβῖθιβ ἄθη0. παῖδα ἃ ὅϑοίειιοο ΧἼΠ]. ὅ90α. Ρ. 
ΤΙΠάσοα, οοτομα ἈΥ, 679 6. ΕΠ]αοοαμι αν Οἰποβίαπι ἀρ ρ6!]ανο- 

της οοποὶ ΧΕ; 551 ἀ. 
ΤΠραδθα. ἔοηβ Βοροίϊδε 1, 4] 6. 
Τμηδοα, Αρίαϊθ ὌΧΟΙ, τορὶβ ϑρατέδθ, ἃ0 ΑἸοϊθ!δάς ἡ κοολθι 

ΧΙ. 588 ο. 
ΤΙπιάοιβ Ογαίοοπιβ, (πἰδὶ ΤΙπιοίαιβ βουϊρύππι ὁρογέπογαί) Ρ]Δ- 

ἔοπ15. αἰ ΒΟΙρΌ 15. ἐγσυδηῃϊ θην μαΐγαθ ΘΟΟΊΡΑΥΟ ἀροΤΟΒδ}5 ΧΙ. 
809 ἃ. 

ΤΠαροναβ ΑΥΠΘπ θη βῖ59 Ῥουβαγυτη τοροπὶ δήοναὶ ΠΠ. 48 6. δοᾷις 
ὨΟΙΏΪη6. τηθτίρ τητ!αξαῦ 8» ΑΕΠΘ πο μβῖθι5 Υ]. 261] Ρ". 

ΤΙπασοταβ Ογθέθβὶβ δὲ σορπαίζοστιμ ΘΟΘ μὰ Τορὶ Ῥεγβάτιπι ψο- 
δδαι Π, 48 4. 

Τιπαηάτα, Τα! 4ϊ5 ΟοΥἰπεμίδθ πηδέοῦ, ΑἸοΙ ας. σοηοιθῖπα ΧΠ]. 
30 Ρ". θαχιαβαπάσα πομιίπαίαν ΧΙ, 574 6. 

Τιμοο165. Χ, 443 ες. 
Ιριοοταΐοβ. ΛΈΒοηδοὶ ἃμλΐθι5.9 οὐἱ 1Π6 ΠΡτῸ5. οἱ ποβορβέασιιαι 
ἀϊοανῖς ἴ. 1 ἃ. 

Τπηοογοοῦ ἘΠοάϊπι5 Ροοία.. νοτᾶχ. ἑάοπι δέῃ] οία ΒΟ] ον ἰβδίπηβ οἔ 
τοΡυπεϊβδίπιιι5 Χ, 4185 ἔ. 416 ἃ. 

Τιπιοδὰβ ΤΡ ηπ5., σαϊδο. οὐ γο]υρέδε θυ βουνίθηβ Χ. 436 ΒΡ. 
Τιηιοῖ οἐ ἰμαογάοβ ΡἈΜΟΒΟΡΙΙ ἴῃ ΘΟΉν γΙΟ βέγοπας Ὀἱθοτιπέ Χ. 

438 ἃ. 
Τίπιοτε νδοᾶπβ νἱΐία ορὶρι5. ϑο]ομοὶ ρταθξοτοπῆα ΤΡ, 156 ἃ, 
Τιαιοθα, Οχγαγεῖβ Ρ6Π1ῸΧ.. ἔοτπια, ἜΧΟΟΙ]6 5. ἃν Αορσυρί τορο δά 

Θἐαείσαμν πιῖθϑα ΧΙ, 609 ἃ. ". 

ΤΙ ποία. Οὐποηΐβ ΠΙμ5. οχ ΤΉτοββα, ραΐτίὶα οοπουνίπα ΧΠἪΠΙ. 
7 ἃ. ἢ. οὺῦ Αἰμθηΐβ Πμοβθαθα. πιΐσνανῖε -ἰθίψιθ νἰΐαπι ορογῖς 
ΧΙ. 539.}.. εἷἰὰβ ἀϊοέασα. οὐμὰ ἀρυά ῬΙαδίοποιχλ οοοπαχοί Χ. 
419 ο. 4. 

Τιπιοίμουβ ΔΙΠοου5 ΧΙν, 6806 6. ἐϊίοεπ ΧΠῚ. ὅθ ἃ. ΧΙΓ. 
057 6. Ῥγεβίουπι οοοίηϊξ ἴῃ πηρέ 5 ΑἸοχαπάτι ΧΙ, 538 Γ΄ 
ῬτοΙχαμν Ῥᾶτθαπη ΠᾺΡ ΘῺ 5. Εἰ 1ὰ5. ἰπῆαρας, ΧΗ, 505 ἃ. ἀδοουσαΐξια 
οοπἰειππδύιδατπιο ἃ ᾿ιδοο Δοπιο οι ἶἷθ.. απο γοΐθγθμι πυπβὶ σᾶπι 
ΘοΥτιρίβδοῖ ΧΙ, 690 ὁ. Τμοίοὶ οὐ ΡΏΠΟΧομΣ μιοάοβ. οὐ ἱ- 
βοιιηξ Αγνοσίος ΧΙν . 0290 ". ἢ 

ΤΊπιποιὶ γοσαπέαν πιο βέγαξι 5. ἀριᾷ ΝΝαπογαξίέας. γ΄. 149 ἢ, 



1804 ΙΝΏΕΧ ΒΕΚΟΜ. 

Τιπάξιπι, Λοργυρεὶ ορρίάσπι. αδὶ οομνοπέιβ ἀἄδοσαπι ΧΥ͂, 679 Γ, 
Τιοϑ. γι. Τί, 
ΤΊρπα. ἔγαπιοπεὶ σοηὰβ ΠῚ. 11 Ε. 

Τιγοβίαβ. πιουϊτασ ροία ἔγριία οχ ΤοΙρμιιδδα ξοπίο ἢΠ, 41 ὁ. 
ΤΥ πεῖ, τιάθημ! πὰόγθὸ ᾿αθοτγαηίοβ ΥἹ, οὰρ. 79. ποέξαπέιγ τὲ 

ερτγίοϑι Χ, 442 ἀ, 

Τίβατα, τορίο Τηγδοῖδθ., ἃ]1ὰ5 ΒΙΡ]ὰ νοὶ ΒΙΡ] πα 1. 31 ἃ. 
ΤιβιρΊθΠ65. γὰβ ροΐοτίαμι θοτγδίουπι ΧΙ. 784 ἃ. 
ΤΊ Ββαροσπεβ. ΟἸδασομαμι οοοἰάε ΧΙ. 0 ἃ. 
Τιίαα.. ϑγοραβ ΠΠ. 78 ἃ. 
ΤΙ ατοβῖαβ Παντὰ5. ἴῃ Ῥοποῖμὶ ᾿ηΠπθη5 ΠΠ, 41 ἃ. 
Τιποπιάϊα ἔοβέαια. ρα Πιαοεάαομηομίοβ ΠΥ, 139 ἃ. ᾿, 
ΤΊ οπιΒ. ΘΓ οαπὶ Αασογα δοπουλιΐδδε ἀϊοαίυν ΧΗ. 548 , ἅ- 

᾿απι Μίοπιπομοπι οπὶ ΑΘΕΒΙ ΟΡ θ5. ἀυχὶ!ο πιῖδὶε Τ τοίαπὶ ΧΥ͂, 
080 Ρ. πὲ! οἱ ργοΐαϊε ᾿πιπιογία τα5.. αασαν Ὁ βοπθοίαξεμι πα 
ἔγαϊ ρΡοίαοτις νοϊαρέίαξς [. 6 ο. 

Τιθιγαβίαθ οασίοας ΧΙΥ, 052 ἢ. 
ΤΙ ιν Ά}ΠΠπ8 Ραγαβίξιβ. Υ]. οαρ. 38, ξαιηοπι ἐοίογατο ἀοοίιβ. ΥἹ. 

2838 «Ὁ: 
ΤΙτουπι Δοίο!β ἄς ἀογοταημο νον εοπ ΜΊοπς Οτοέοπίαΐα 

οοτίανι Χ. 412 [. 

Τιιγτίπαβ, ρα Πότ 5 Τα] απὶ ἱποο!οπέοβ νοοδέι" εἰθΐα μόνγαυ- 
λος. οΧ 5Βἰμιρ!1οἱ οαϊαπιο ΕΥ̓͂, 1706 ο. 182 ο. ἀ. 

ΤΊοροΙομι5. γ146 ἽΠοβοιιβ. 
Τὰς. 7Τίος. Ῥοπέὶ ορρίάμμι. ΜΠοβίοσαπι μὐμνοὸ ΨΙΠ. 591". 

1. 90 ἃ. 
ΤοΙγρα πᾶσα ΠῚ. 114 ἴ. 
Τόοηδα, ϑαιηΐοτγιηι οδέσθμι ΧΥ͂, 072 ἀ. ε. 
ἽοΥοΌ αΓ ἐπα πῖ5 πιδρπἰ ἐμ πἰβ ργαοίογυ θοίιπι ἱπ ροπιρα Ῥίοϊο- 

πιαοὶ Ῥ] ἀρεῖ Ψ. 199 ἃ. 

Τοτοπᾶ. ορρίἀαπι ΟΒαϊοϊάϊοας ΠῚ. 72 ἃ. 
Τοτροάο μίβοῖβ. ἀῦβᾷιο, βρὶ πὶ ΠΙ. 107 ο. ὙΠ]. ον, 9. 
Τοότάυο5 Ἠοίοπας ἃ Μοποῖαο ΑρΟΙ πὶ ἀϊοαξιιβ ἃ ἀχοσῖθι5 ἔγτδ- 

ποόταπὶ ῬΠοσοοηβίαπι ἀϊτορία5 Υ]. 282 6. 

Τοτέντα, Αβίας ορρίάμμι, Ῥγεμαγοιο Ογαίοοπο ἃ γτο ἀοπδέιι 

Ι, 290 ἃ. 
Τταοποα, Τρηχεῖα,, ῬάΤ5 15 ΕΡΒοδὶ βίο ἀϊοία, «υΐα πιοπξαμδ 

ΨΙΠΙ. 901. 6. 
Ττάοοῖῖ. οογνίοοβ Ραοοϊπασα) οἵ ΡΟΓΡΙΓΑΤΊΙΠ 9 οὐπδνμοδὲς 

ΠῚ, 87 ἀ. ἔ, 

Ττδομυτιιβ Ρἰβοὶβ ΥΠ|.. 320 ἃ. 321 ἀ. 
'Γταραβδθαπι 88] ἰπ Ττοασάς {Π|. 73 ἀ. 
Σ ταρσϑιαρμαδ, ΡοουΪ σοπιβ. ΧΙ. 484 ς. 00 εο. 
Τταροπιαία 9 νε!ατία ΧΙΨ, 040 ο. ἃ. ἐταρσοπιαία ἱπαυταία ᾿Κ. 

τῦσ ἃ 
Τταρίοα βαϊαίῖο. γ116 Ἐπιμνο]ὰ, 
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Τταρίοὶ μοοίαθ. [ὴ6 ᾿ΐβ πιυ]έα ΠΟΠΗἶδὶ ΟΧ σομΐοοΥαπι ἐθϑε πη οἷο 
ΠΟΥ ππι5 ἷ, 21] 6. ἔ. 

Ττασοοράϊαπι βουῖθοτο ἔΔΟΙΠπΠ5. οϑύ {πᾶ οοπιοράϊαμι ΥἹ]. 999 8 - α. 
ἐταρυοάϊα νἱζὰς Πομπιϊπαπη πε }Πἰ5βία Υἱ. 993. " - 4. Ιοηϊοαπὶ 

Βαγιηοπίαπι ἃπιαΐ ἐγταροοάία ΧΙΥ, 69 ". 

Ὑταίδπυβ πππρογαίοτ. ΕἸ ἴῃ. Ῥαγίπῖα ψουβδηΐὶ οβέτθα χαἱεεῖς Αρϊοῖαβ 
7... 4. 

Ἴτα!Π165. Αβίδθ ορρίσπι ΠΠ. 43 ἃ. τα] οταθ ἤοὶ ΠΙ 80 ο. 
Τταμθ6]}5. τοχ [6] Θρ απ. Οοοἰἀτέὰν ἃ» ΑΟΆΠΙ6 1Π, 483 6. 
Τ ΡΟ Πουμη. νἱ πιὰ. Ῥτορο Νοάρο!η 1. 97 ο. 
Τα] οστπὶ 205 σα βαογὰ ἰδοϊαης ΧΥ͂. 671 ἀ. 
Ττίοοα ΤΠοββα! θα ΥἹ. 956 ο. 
ΤτΙομία ρίβοῖβ.., ᾿ἄθι 4πὶ ἐγ οἢῖς. ΚΠ]. 22 8 ο, 
Τα 5. ρίβοῖ ὙΠ. οἂρ. 137. ἀεϊεοοίατὶ ρετμι θείαν οαπία ὙΠ. 

928 Γ. 
ΤυϊοΠο 5. ῬΠγδβοιίας Χ ΠῚ, 60 Ρ. 
Ὑ ΤΟΙ απι.. ἐδίγδο ἐπ πιὴν οού. ΠΠ. οαρ. 29. 
Τυίσδοιβ. δῖγο ἰσίποιβ Ὑ11. 399. ". 9286 Γ. 
Τυιοιαπι) τρίφυλλον.» φαϊᾷ ἀϊχονιηΐ νοίοσος ΧΥ, 68 Ρ". 
ΤΥ! παπὶ νίπαμα. ἴ. 20 6. ᾿ 

Ταρ]α ρἰβοῖβ. πα] πι5 ὙΠ|. οαρ, 12 - 127. 146πὶ ἐτῖροϊα ΨΠ]. 
924 ο. ἔ. 

Τυϊρῖα, πιοτούσί σας πόποι ὙΠ], 33 8 ἔ, 

Ττιρα., Ἰοοὶ ποπιθὴ Αὐμοπὶβ.. ἀ}] βαοοῖπιπι Ἡδοιλίας ΤαΡ] πε ἶπᾶς 
γι. 32 4. 

Ττίριοπα. σορποπιοπ Ἠφοσέας ὙΠ], 325 8." 
Τυϊρ!τεῖβ ἀρὰ. οχ πῃ] ]οσππι ἔοεέα ὙΠ], 28 ὅ ἃ. 
Τυιργραα. Κ΄, 208 "ν. ἰρίγρμα. βου!ρίὰ Ιαφποαγία ΥἹ]. 936 ΒΡ. 
Τυὶροπιι. ἱπδέτιπιθπέσπι πιυβίουπι Κ΄. 170 }ν.. 182 ἔ( 1828 ἃ. ε. 

1ΐοπι ἐστί σοπιιβ ΕΥ̓, 189 ὁ. ΧΙΝ, 083 ο. 090 ἢ, 

Ὑυϊπδοτία 1, 13 ἃ. 
Τυορᾶ59.0 οχΧ ΤΠοβϑα Πα ὌΧρθἀ θη θπὶ διιβοορὶέ ἴῃ (αχίαπι ΨΥ]. 

9202 ε. 
Τυιρίο!οπιι5. Κ΄, 903 ο. 
Τυῖρυβ. Τυϊροάυσπι ἄπο ροποτα, ΙοΡ65. οὐ ογταΐίου 1Π, 37 ἢ. 38 ἃ. 

{γὶρ5. ΟΓαΐΟ (γ 61 ροουΐιπι) ΑΡΟΙΠΗΐ οὐ ΒΆσοο βᾶρον 11. 88 ἃ. 
οἵ ργδοιπι ἴῃ Βροὶὶ σογίαπηϊηἶθ5 {]. 37 ἔν, οχ τροάς Ἰοφυὶ 
1. 6. σοτὰ Ἰοσαὶ 1}. 

Ὑσιρυβ ἀοποῦβ ἃ ΠΙοιμθάς ἄθο Πρ ῖοο ἀϊοαίιβ ΥἹ. 939. ἃ. 
{τὶροάοβ αὐτοὶ [6] ρ υἱοὶ Παβῖ νι τι5 δαιβ ᾿ηδἰβέεηίοβ Κ. 197. ἃ. 198 ο. 

Ττὶροάδα πιοπβας 1]. οαρ. 32. 10.149 ο. 151] ἃ. Υ.198 ἃ. 
Ττίρυ.. ᾿ηδέγιππθπέαπι πϑπϑίοπιυ ΧΙ, οαρ. 41. 
Τυϊροίοβ, Ἰοοιβ βίο ἀϊοξαβ ΑἸμοπὶς. ΧΠ, 49 ἃ. ΧἼΠ]. 591 Ρν. 
'τίγοιηῖβ.. ἀοιπιβ βίο ἀϊοία Αστίροπει Π|. οαρ. ὃ. 
Τὶ οι ΐβ.9. ΡΟΟαΪὶ πορῖθῃ ΧΙ. ὅ00 ἢ. 
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Τυϊίσιαν οἰΐίχαπι οἰ ἄσι5. ποιηϊηδέυν. ΧΙΥ͂, 648 ς. ΐ 
Τυϊΐοη... 6 ΘΙΡΓΘ580.9 ἀΥροηΐζεοιπι ογαξα ἢ ΠᾺ 65. πὶ ΒΆ 6} 10 Βγ- 

Ζ ΠΟΙ ΠΟΥ ΗΝ ΟἸγπιρίας ΧΙ. 480 ἃ. 
Τυϊαμρ παῃμέοβ ομναο ἴῃ Π του 15 ἈΑρῦρις οομγίν ὀχοῖρίοθαμ Ρο- 
νυ ΓΝ, 168 ο. Υ. 921 ἢ 

Ττοομί 8, ἃν]5 ἀαυαίϊοα ἴῃ πιατὶ5 ΠΕ ουῖθας ράβοοπβ ΥἹΙ. 992 6. 
ΙΧ, 298 ε. ἢ. 

Ττορ!οαγίας βαμθιοα πιηπιῦ ᾿πδέτιμπμο πίο τηυβῖοο ΧΙΥ, 638 Γ. 
χμᾶσο τα θταη ΔοοΟ]π. Ραπάπγαηι ἱπβέγι πο πέμπι πιαδίοαπι ἔὰ- 
Ρμτγιοαπέμν οχ ἴαισο ΠΥ, 183 ἢ. 184 ἃ. 

Ττοοζοπ. ἰδὲ ἀψυὰ σοτροτοὰ [ἰ. 49 ἃ. 1ὃθ᾽46πι βᾶσου πα δέιτ ΡροΙγ- 
Ρὰ5 11. 317 ". 1ϑ1άοπι πῖθῆβ6 (ἀογδθβέϊο ΘΟ] οὑγαπέυν ἔοβεϊ ἀ165, 
ΘΑαγ ΠΆΠθτ5 Ομ ποτ τπὶ 5 1165. ΧΙΥ͂, 639 ". α. ῥτορε Ἴτοο- 
θη δδὲ Ταῦχιβ Πανίαβ. τπτἰς Τάῦτοα ἀαὰὰ ΠΙ. 129 ἢ. 

Ττοία. Ῥγονουθῖυπι. 00 πιαῖπ5 οδὲ 4υᾶτη Τ τοίαιη οαροτο ΠΗ, 63 ἅ. 
τὰ Τρωϊχὰ 1. 17 α. Ὑτοῖοα ]νατίθε4. 1. 483 α. 

Αριᾷ Ῥ γοίαποβ οοἹ έν “Ζ)αΐτας ἢετοβ ΕΥ̓͂, 174 ἃ. Ττοϊδηῖβ ἃ 
Τιοπο Αθέβίοροβ διιχ !ο τϊϑοὶ ΧΥ, 680 Ρ. 

Ττοῖυβ. Ρυγίδην ἈΠΠῸ5 Σ οαϊαδ ἔογπιὰ Ἰατπιδαέυν ΧΙΠΠ, δ64 ἢ. 
Ττοην θα, Αομαῖας ορρίάιμ. ὑηᾶς ΥΩ] Οἵι5. οἄβαοιι5 Χ οδργα- 

τιιπι ἰαοές ΧΙίγ, 658 Ρ. ο. 
Ττοραθοσγίῶι ᾿πβοτιρέϊομος ὙΠ, 8550 ν. 351 ἢ. 
ΤτΟρΡ Δ Π 5... ΘάΒΘι5. ΥΘΟΘΙΒ. οἔ π|0}Π}5 [Ρς 149 ἢ. ΄οἸ ας οἹονία 

ΧΙΝ. 6088 ἃ. 
Ττορμϊπιιβ.. ῬοΥβοπὰ ἴῃ ΡΠ ΠΡ 4 5 ἔαθα]α ΧΙ, 781 
Ττορμο ἀπέγαμι. Εἰχ ΤΤΟΡ ΠΟΙ ἀπέτο τϑάϊθηβ Ῥαγμθπ βοιιϑ τ άογο 

Δ ΡΠ ϊι8. πο μού ΧΙΥ, 614 ἃ. 
Ττυηοι!. ἀχροκώλια ἘΠ οαρ. 49. 
Ττυΐζίηα ἤοὰ ἐταπβργοάϊομάα, ἀοπίρτηα Ῥγεπαρονγίουμι Χ. 452 ἀ, 
ῬΤΥ ον πὰ ΧἼΠΙ. 590 ἃ. 
Ττγροι, ἢ τρυγιὸν. ἐυτίυν ΙΧ, 394. ἃ. Β. 4. ἱέεμι ρἰδοῖβ.. ραβεὶ- 
δῖ ᾿ΠὙ]Πἃ Υ̓͂ ΠΙ|. 339 ". 

Τσυρῆοῖ Αρδηιθηβῖβ, γγίαθ σοσπα ΒΟΥ σἷὰ οοσιρανιε ὙΠ, 
332 ". ο. 

ΤΡα, Εἐταβοόσαμι ἱηνοπέιπι ΕΥ̓. 184 ἃ. 
Τυλοτα ἕοστας ΠΠ. οαρ. 00. 
Τύυνοτο (Ὁ. ΑοἸ 5) Εαππΐαμν Ἰοσοῖν πὸ ρδοίο βογνασὶς ΥἹ. 374 ο. ἃ. 
Τυνθῖποβ οοποἤδο. βίσο θὲ Π|. 992. 4. 98 ΜΝ. τανριπαία ΘΟΠΟΒΥ Πα, 

στρομβώδη 111. 89». 
Τυτάϊι5 ανὶ5. κίχλος. ἴῃ συδίαίίοης [ἰ. οαρ. 08. 
Τυτάμ5 μίδοῖν ΕἾ, 1830 ὁ. ΥἹῖ. 277 ἢ. ὙΠ οἂρ. 71. 
Τατέυγ. ανὶβ οἱ μἱδοῖϑ. Υἱἀο Ἴ γυροη. 
Ταυζίαπποι οἰ πέσον νοὶ οταβέπ!ι ΝΥ, 6047 ο. 
Τγοεία, νοχ Ῥοχβίοα ᾿Υ. 149 ". 
Τγ]αθ.. ἀνϊοαϊα. ἑαυτά ϊ βροοῖοβ πιἰηίμια, {Π, Θὅ ἃ. Χ. 899 ες. 
ΤΥ πάλγι μὰ Θιογομὶαβ οοάαὰβ ΧΊΝ, Θ02 ο. 

᾿ ΤΣ 
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Τυρ μα, ρἰϑοῖβ. ΝΙΙοίῖοιΒ ΨἹΣ, 919». 
Τυρῆοπ οοοἰήϊε Πδτοιΐοπι ΓΧ, 392. ἀ. ο. Τυρίτοι, 4υΐ εἐ ΒΑΡγ5, 

ΤΟΡΠΔῺΒ ἴῃ ἀοσγρίο ΧΥ͂. 680 ἃ. 
Ἰπδαπάε ῃ6 δὶβ αυϊάοτη 4π86 δὐϊέ οὐ ιυ1 Πάδον μοί ἰγ. 171 

“8.8. ἘΥγΔΠΠῖ5 ΟΡῈΒ 686 Παρτεϊοβογίμη ποιηἑπιιν ματηἰδέοσίο γ1. 2574. 

Τγτοοοβοίηπμη μ]αοοηΐα οὗ οἰὰβ οοπἔοοίίο ΧΙΝ,, 647 [. 
Τγτυμοηῖ. Ψ|άς Βέσιβοὶ. Τ Ύγγῆθητιβ σορ ποπεϊδέιϊι5 εβέ Ρο]γβέγαξας 

Αὐμθμϊθηβῖθ. ἹΠΘΟρἢταβέὶ ἀϊβοίρυϊα5. ΧΉ, 607 ἢ. 
ἩΤγτίαεϊ οατιηῖπα οαπθ τὸ ΘΟπβαονογιηῦ ᾿αοοάομηοηϊ. ροβέααδιῃ οὐ 

ἄποο Μίοββοπίοβ βιροτασιης ΧΙΥ͂, 680 ἢ. 

Υ. 
Ὑ δοοᾶμπι ΔΘ ποδπὶ ΘΟΠΒΟΘΠ δ ἐδιστι ΧἼΠΙ. 60 ε. 
άτὰβ. πηπ|5 6Χ δὶ Ρποϑορ βέλβ ΕΠ. 118 4 
γαβὰ ροίοτίαᾳ Χἧ. ἔοτε ἰοίο, ναβὰ δοᾳφιϊπασια ΑΕΒΟΪ 5 τηοτοράο 610- 

σα δι [ἢ πδῦτῃ δοστῖπὶ πὶ οοηγίνία ᾿ηδεϊιοθαπέ γ, 164 Γ. 
1Π06τ. οὔϑαρ ΙΧ. δαρ. 60. 
Ὑεἰτέοστιπὶ νἱπππὶ ἔ, 297 ἃ. 
ψεΐθπι. γα ἐσ Δεσγυρίο 1. 27 ἢ. 
γεποίγαπαμι νίπθμ. Βεναφρανὸς οἶνος 1. 97 ς. 
γεηδέϊο ργδοραταίίο ὦ τοι "6 ]Π16841 1. 94 ο. 
εΠοΓοῶΘ Ὑἰγ65 πιῖταο ἰ. 18 ἀ, οποτοα βομοιπαία Χ. 457 ἀ, 
γεηξου 9 τπᾶρητι ΠοιΪΩΪ τπϑ]τιπὶ Ἀν δὰρ. 19. νοπέλο ὨΓ}1] ἱπιρογ- 

ταπῖι5 Χ, 4192 ο. 
ΨΦΠΕΓΙΟῺΪ οἰἶχὶ., ἴῃ οἰθαμπα ἀρροϑῖε ΠΙ θ4 ς. ἃ. ᾿πθοο } ]ο νοῃ- 

ἐγίου]ο σοπποιμηξ εἰ ὲ (αἰ ποῖ ΓΔ ο1]6 δογτιπιριιπέαν ΗΠ. 8.7 ἃ. 6. 
γεπυβ ἀρὰ Ἠοιογαιη ππριιοπεϊβ. ηἰέοί 1. 18 6. δριιἃ Ξορμοοίομι 

ΧΥ͂, 6087 6. αρυά Ποπιοτιιπι οἰϊαπὶ οαάανονῦ Ἡδοίοτ5 τόβᾶθοο 
οἸ60 ἱπιιηρῖς ΧΥ, 088 ἃ. ῬΒδοποιῃ ἴῃ Ἰδοίποα οοπάϊαιτε [Π{ 69 4. 
οὔσῃ ΑΠΟμῖΒο, οἵ Αἀοπίάθ οοηρτοββα οδέ ΧΙ Π, ὅ66 ἀ. Τριτογέ ἐ- 

γειὰ “ϑεὰ 11. 36 ἀ. Ψεπιβ ἴῃ Ῥαυϊάϊβ ἱπάϊοϊο νοϊαρεαξομι δἰ σηϊ- 
ποας ΧΙ 510 ο. ὕἴδηυβ οαΠΠργΥροβ ϑγτδουβὶβ οοπεοογαία ΧΗ, 
οἂρ. 80. ὕεπια “ταίρα οὰν ἀϊοία ΧΙ, 571 6. οἴτιβ ἐθηιρ]ται 
ρίαας ΧΙΠ. 572 4. 5738 ἃ. οχ αφυὰ. ἴῃ 4τπα ἰανὶξ Κθητ5 ροβέ- 
«απ οαπὶ Ὑ π]οᾶπο ΘΟΠοιθαϊΈ 9 ομδΐα οδὲ ᾿γομ πη ΧΥ͂, 681 Γ᾿ 
που 5805 πιδοίδέιν [{ΠΠ{| Θὅ ἢ. 96 ἃ. ουγΓιΒ οἷπ5 ἐχα ϊξισ ἃ 

ῬΆΒΒΟΓΙ 5 ΓΧ, 391 ἔ. γεποῦὶβ οὐΠέαβ. ΧἼ. 510 ς. ἃ. 
γδηονῦὶ Μοτγοίτιοἱ ἐθιριαν ἀραϊοασταηῦ ΑΡγάοπὶ ΧΠΙ, ὅ79 

ο. ἢ. Ψομαδ δαμηιία. ἰὼ Ασα πῖθι5 γε} ἴῃ Ῥαϊαάς. οορποπιϊπαία, 
ἀοάἀϊοαία ἃ πιρογοίτιοἰθιι5 Αἰεϊεῖὶθ.. ῬουΊο πὶ βθοιεϊς ΧΊΠ, 579 Γ 
γοποῦὶ ΟὐΥ μι ΐας βαθίπάς νονθμέ Πομιΐποβ. οογέιπη ΠΟΥ ΤΠ 
ταοτοίσίοαπι ΧἼΊΠ. ὅ78 6. γεμονὶβ ἡ γοσίας τοιιρ!απι ἴῃ ΤΠ μοπβα- 
1. ἴῃ τὸ οοοῖδα οδὲ [ναἷ8. ὅ89 "». Ψεπουῖβ Αὐσγπηϊάϊα ἐοπν- 
Ρίυυ. ΧἼΠ]. 608 ἀ. Ψεποτὶς γεἰσίναραο ξοαρ! πὶ ἃ ϑοίοπο ἀ6- 
ἀϊοαίι ΧἼΠΙ, 5609 ἀ. 6. αἰανάθνη ξεβεῆν ΧΙΨΥ, 659 Ἁ. 

γοπου 8 νἱδ. ἀπ πῸἢ πιοίίο ἕο ημ5 Ἀππιδητμ), 56 δἕ φοο τ 
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εἴ ἔοττα οχρουαν ΧΠΙΠ. 599 ἢ. οδάθην ἔοσε γ ποσοπὶ ἔρβαπὶ εϊ- 
οοπέοιι ἱπάπχογαξ Ἀθβοῦγ5. ΧΗ]. 600 ἃ. Ρ". 

γεγρ Πα6. Υἱ46 ΡΙεἰδάε5. 
γεβία Ρυγίδηϊεις Κ΄. 149 ἀ. 
Υ εβέεπι ἀβοοπίογ οοΠ]σοτο 1. 21 ". 6, ψεβεϊπηοπέαᾳ μδοοἀδοπιοηϊοτγιιη 

σοβέαξαι. σταί ββίμια δὲ οομηπιοάϊβδίπια ΧΙ, 483 ΡΝ. Ἰαπιάαπέιν 1- 
οὐας γοβίοβ. νατοσαίας ΧΙΥ, Θὅ 8 ̓. γνεβεὶβ ργθέϊοδξα Ὄχχ, ἴὰ- 
Ἰεπεῖβ οία ΧΙΠ, 54] Ρ. νεβεῖὶβ νατϊ ρίας ἀθβουρέϊο μοθέϊοα 
Χν. 6082 6. νεβέθῃιν βαϊξοπι ἕάησοτο ΔΈ ηϊοπὶβ βέιθθαμῃέ βεμ!εῖ 
Αἰποηΐθηβος Υ,, 913 ἢ. 

για ραθΠοα ἱποοάδηδιπι, δοηίρπια Ργεπαρονίοαπι Χ, 452 ε, νἱα 
βδογα, 486 Ε]ουϑῖηθ ΑΥμομα5 ἀπο ΧΗ, 594 ἢ 

γΙοίοτίαθ., δυγοῖβ 4118. ἴῃ Ροπιρὰ Ῥεοϊοπιαοὶ ΡΒ Δ οΙρμὶ Υ, 197 4. 
202 ἃ. ἱοίοτία διγθα, οΙρηὶς ἀοάϊοαία ΥἹ. 231 ,, 2832 ἃ. 
ὙἹοίοντίαθ ἃ]ὰ5 σοβίαπάαβ ἀθάοσε Αἰ, 45 Οὐρίάϊπι ἀρβοϊάο- 
τα ΧἼΙΠ. 568 υ. 

ψίπαρο. ΟοΠμα5. ΘΟ πιθ8ο βροοΐος ΓΧ, 394 ἃ - Ὁ. 
Ψψιμαπι πη ἀδ ποπιθη ἱπυοπογὶς ΠῚ. οαΡ. 1. 
Ψιπαπι, δηϊπιὶ βρεοαϊμπῃ Χ, 497 1. Π. 36. 37 ε. Ὁ. 38 Ρ. νἱπι 
Πα εὲ φοποὶ πα] ἀπιϊοϊείατη Ὑ. 18 6. υἱπὶ Ἰαιιάο. ΠῚ. οαν. 2. 
ψίπαπι ρθε Ρεραβιβ εϑὲ ΠῚ. 39 6. νἵπαπι Ρ61Π1Ὲ οαγὰθ. 1, 
οὰΡ. 10. οἶνος λαϑιχηδὴς ΧΙ. 481 ἃ. Ββοϊδέυν πιοτοβιἐαξεπι 56- 
πὰπὶ ΧΙ, 468 ο. νἱπὶ διθοπάϊ πιοάυβ δὲ τπαΐα οχ πἰπεῖϊο ἀδὰ Η, 
οἂρ. 3. Ποπιο οἴϊπι νἷπο οο]]αξιβ Θὰ Ρ. 4. νἱπαπι γῖπο ρο!οτο Ἡ.. 
44 ἃ. νϊπιμπι ταθτιπι αὐτὰ ἐεπιροταΐιπι, απ σι ΐβ ΒΔΘΘΙΣ πιϊχέιβ 
Ἰδουἷἶθ Νγαρθάσαθ ΧΙ. 460 ς. νἱπὶ πιϊβοοπάϊ γατγίαθ ταζὶο- 
65: νἱάς Τεπιρογαίίο. ᾿τγϊπβαιαπι γἱπτιπὶ πιϊβοοτθμξ, ἄδοβ ρτο- 

οαΡαπίαν Χ, 493 ἃ. ". νίῃϊ ἄδιβ δριιά [πάοβ 1. 27 ἅ. 
ψίπαπι γϑέιβ ἰαπάδξιν 1. 9 ἢ. 20 ἃ. νίπαυμπι ἴῃ οοην ἑν ἀδπὶ 

Ρετοοϊαέις Χ, 49 ἃ. ". νἰμαπι δἔϊαμι 56 Π65 βα]έατο ἔδοϊξ, ρτο- 
ψουρέα ΓΚ, 184 ο. Χ. 428 ἃ. νἱπυπι Ατιβίορμδπο5 ἰὰο ἡ πε- 
Υἱβ νοοανῖε Χ, 444 ἀ. νἱμὸ οἀρέιι5. ἔξοινος Χ. 444 ἀ, 

γψίμαπι ποτάλοοιμιν, γ146 Ηοτάαοοιμη οἐ Βγγέμπι. νίητπι 6 Ἰοεΐ 
ἉΥΡοΥὶ 5 ἔγασέι ΧΙΥ͂, 61 4. ραϊπιοιπι νίθαι 1. 29. ». ο, ΧΙΥ, 
6051 Ρ. 

Πμερὸβ ἀδ νἱηὶ ρούι Χ, 429 ἃ. "ν. υἱπὶ σίγοβ ἱπουτίαπέοβ Χ, 
οαρ. 84. νἱἴπιπι δαπιαρογθιμ ργὰθ σαθέου 5 αι σαπὶ ψἰπὶ πα οέ 

ἱπορνυιαπάι Χ, 499 ἢ, 

Ὀς νἷμπο δὲ ἀε ψαυῖϊα νἱπὶ σοπονῖθιβ 1, οαρ. 47, ὕὑδήπο δ 
Πρνὶ ἤἥποι. ἀε νΐηοὸ ψυεΐοτο οὲ ἐς ἀϊνογεὶβ νἱπόσαπι ΘΟ ΤΊ 5 

σαρ. 47. νἱπὰ [τα] οὰ οαρ, 48, νἱπαπι (πα γοπίαπι, Ομ, 
ῬΠπαβίαην., μοδθίταν οὲ αἰΐὰ αταθοα νἱπα οὰρ. 5]. ΒυΡ]παπιν 

Ῥμοδηϊοίππι. μα ἰδ σῶρ, ὅ2. οὰρ. 83. Μοεπάδοιμπι σἰπιπι 
οαρ. ὃ 8. Ῥναπιπίαπι οαρ. ὅ. νἱποτγαπὶ γανία σοποτα ὁᾶρ. ὅθ 56. 
μλϊτὰθ Ὑἰτο5. νἱπόγιη ποτα πάσδπι οορ. ὃ7. σνίπυπι οἀογαίιπι 
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οαΡ. ὅ8. ἀϊνουβοτιπι νυἱποτιπὶ νἷγες οῶρ. ὅ9. Λεργρέϊα νἱπα 
οαρ. 60. Βοτάδοοσιπι νίπαπι ἐὰρ. 61. Οοπῆ, γ1εῖ5. 

ὙίοΙα, ἔος δοτοπατῖυ5 ΧΥ͂. Θ80 6. νἱοίδπηι (τὸ 10») Τοπίϑῆοδα 
ΝΥΠρμδο ἴομὶ ἀοηῃότνιης 687 4. 083 ἃ. υἱόἱα 41]Ὀὰ. Ἰδευοοΐοπ 
680 6. 681 6. νἱοῖα πίρτα 10. 4. υἱοίασιιπι ἄπο σεποτὰ εχ Νί- 
οαπάτο 6083 ἃ. 

γ τγρῖποβ εἕ ἔεπιῖπας δρυα Ἡοπιοτιπι ᾿Ιασαπέ Πποβρίίες 1. 10 ἀ. 6. 
γἱγοβῖμη. ὙἾΓΕΒ Τά] 6ὴ5 σταυθοϊθμίιμι, βοωμῶδες [{|.. 88... 

91 ἃ. ΠΙ. 8δδ ἢ. 856 ἀ. 

γιγέαβ. [ἢ σἰγέυξεμη ραθαπ Ατἰβίοίο! 5 ΧΥ͂. 696 Ρ. ες. Υἱγέμεῖ5 6Π1-- 
815 (ρετῆς πρύσωπογ) ἰπ πιοάϊα οοτοπὰ ΠΙορ  ηΐβ9) ΡΒΠΟΒΟΡΙῖ 
Ερίουτεὶ Υ. 211 ". 

γ βοῦπι παβοίϊξιῦ ἴῃ ΔΥΡΟΥΙ 5. ὉΡῚ ὙἹΠΑΘῸ ΟἿΠῚ ΘΧΟΤΟΙΊΘΠΕΒ 5015 
βοπιῖπα ἀδροκιϊέ ΓΧ, 994 6. υνἱβοῖιπι, 4ΠΘΓΟῸ5. Βα Φογθ γοοαυῖέ 
Ιοη Χ. 451 ἀ. 

για. [ἢ υἱέα ΠΪΉΠ οοτε ροββί οὶ ροΐεβέ ΠῚ, 1038 6. ἢ. νἱΐα, φυαηέα 
«υσπία εβὲ, βοδίθε ἱποοπηποάϊς Υἱ, 923 Ρ. ανὶάὰ υἱέα (ὑγρὸς 
βίος) ἀυδεπαπι ἀϊοδέυν ΥἹ. 2ὅ8 ". 6. τϑυδῦᾶ ρϑγερ ΠΆΠΙΠΤ 
ααυοέάαοέ νἱνίμπιβ ΧΙ. 468 4. 

ὙΙοΧ. 56 ΠΧ ἀπιοτίπα εἴ οοσοπὰ υἱέΐοεα ΧΥ͂. 671 ε. ἢ, εἰ δαρ. 
12 -- 1. 

γᾶς, ἱπνεπέα ΟἸγπιρίαθ ἰπχέα ΑἸΡΠοαπὶ 1. 34 ἃ. 4111 ρσίπησμι 
ΡΙΙπέμίπε, Αερυρέὶ ορρίἄο. ἱπητεπίδμι ἰγαάαπέ 1δ14. 4171 ἔα α- 
Ἰαπέιγ ἴῃ ᾿δίο!α υἱέοπι τινῖβ ΟΠ ϑέδπι Ὠδέδ μη 6556 δΧχ οαπάϊοσο, 
4π6πὶ Ρερογεγαί οαπὶβ ΠῚ, 80 ἃ. Ρ. υἱεῖβ. ἃν Εσγέμγαθο πιατὶ ἃ 
Βδοοπο ἱπ (ἀταθοίαπη ἀεϊαία ΧΥ͂. 67 ἃ. νυἱεϊ παυσίλυπος» 
ἀκεσφόρος λίπης: οἰνομήτωρ 11. 40 Ν. 

για αὐτοὰ τορὶβ Ῥεογβάσαπι ΧΙ. 14 ἴ. 39 ἅ. εχ νἱΐέε 
οταὰξ τὸ πρόσωπον Βδοοθιῖ, νἱπὶ ἱπυθπέου 8, ἀρὰ Ναχίοβ ΠῚ: 
78". 

γισαπι σοηΠοίιπέ Α]οχαπάτιπὶ δὲ ἴῃ ψατὶαβ γα βοΌσιπ ΓΟ πιὰ ἢπ- 
δυηέ ΧΙ, 784 ς. νἱέτοιιβ ἀΐβοιβ.. θ᾽ ΘΓ} ἕστο ἀϊαπιείτο., ἃ5- 
55. ῬΊΒΟΙθ5. Ρ]Θηι5 ΠΥ, 129 ἀ. ε. 

ψιναγίαπι ρμἰβοίππι ἴῃ ΠΙογοπΐ5 πᾶν Υ, 908 ἃ, (οηῇ, Ριβοΐπα, 
Πρίαμε Τ γτίυβ.. ἀοὶ ρποβορμϊβέα, χειτούχειτος 1. 1 4. 6. πιοτίειτ 

ΧΥ, 686 «. 
ὉΠὰ5. γ146 ΠαΠπ|5. 
ΤΟ] γβθο5. ραγέοβ ρίξε ἱπ ῬὨϊοχοηὶ (Οαϊαίοα ἴ. 7 ἃ. ὈΠγββοβ ἀρυ 

ΑἸοϊπουπι 1. 9 ". ἀ6 ἰεῦροὸ βιθὶ ἀρροβίξο ραγέθιη ἐδὲ ᾿δεπιο- 
ἄοοο ἴ. 14 ἃ. εἰ οαπίαπέ δίτοποβ ἴ. 14 4. {Π|᾿γββὸβ δὲ ΑΘ }}65 
ἀἰξοορέαπε πέσαν. ρΓΟΘ]10 ἃπ ἀδέι οαρίοπάϊμι δ᾽6 Το 1. 17 ε. 
Ρ6Ὲ5. ῬΌΒΡΌΙΙΝ οἱ ρῥγοϊ οἰτασ ἃ Ῥγοοὶβ 1. 17 ἢ. 90 6, ἴῃ οοπρο- 
τοπῖ5 δἀ ἔοσιμι Πἰρηἰβ δὲ πῃ ἀγίθ οἰ πᾶσα ΠαΡΊΙοπὶ 86. Ῥτὰο- 

ἀϊοαί 1,18 ". 
.-. 

Ἰγβ565 παυίτασιιβ εἴ βοϊοεοίβδαῃβ ἴ, 90 ἃ, πιδπιοῦ ΒΊΓΟΤΊΙ ει 
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416 Ραίοῦ Τιδουέοβ οἱ ἀοάόταξ ρίοτο 1. 92ὅ ". 1π Ογοϊορῖβ ἀπ- 
τὸ ΠΟΙ 58. βάογα ἴδοις ΡΥ υΒαυαπι οοιποίογος γ΄. 179 ". ο. 
ῬΠδοδοῖν ΘΔ ΠΕΣ Ὶθτ5. αἰέοηέαπι ργδοθιῖέ ἀυσοιὰ ΠΥ. 181] 6. 

{Π᾿γβϑοῖι οἄαδοοπι δὲ δ θαθοπὶ ἔδοις Ηοπιοτιιβ ἈΝ. οἂρ. 3. πέ 
» ΨΙΔΟΥΙ ρΡοβδὶέ ργδοίνβθε ΕἸρίουστο ψο]αρέδεϊα βευάϊαμυ. ΧῊ, 518 

ἃ. ". ἐδπροΥ! οὐ Ρορι]ο ἃρὰἃ ἀποπὶ ψευβα θα 5686. ΔΟΟΟΣ- 
χηούαρας 1014... ο. 

0 γ85815. ᾿ππασῖποπὶ ἴπ ΔΠΉ1Π10 σοβέαν!ε (ΔΙ Ποτδέοβ ΥἹ. 251 ἃ. 
ΟἹγϑβὶβ βθοῖοβ ἴῃ Βθεβέϊαβ ππέαΐοβ οὐσ ἤπχονῖε Ἠοπιοτιβ ἴ. 10 
ε. ἢ. ὕὉἱγβϑὶθ βοοῖοβ δρυίρυϊε δογα 1. 13 ". ὕ] γ5518 ΒΟΓῸΓ 
ῬΠαοο, οαάοπι (Α]]ΠἸ5έο 1Υ]. 158 ο. 4. {Π|᾿γ8515 πιαΐον Αμπέϊοϊθα, 
Πα. εχ Οἴγος Τ Ιορόπιβ ΥἹ. 951 ἃ. 

ἘΠ"! Πἔετας ρμ]απέας, πετασώδεις ΓΧ. 371 ἃ, 
{{Ρνγὰ μἰβοῖβ9 βοίδοπα ὙΠ, οὰρ. 121. 
ὕπιρτὰ., δοηΐριπα Χ. 451] ε. ἔ. 
Ὁ} τι ]1]6 πὶ υἱέαπι βεοίαπέυς ΧὙἼῊ. 296 ἢ. 597 ἃ. 
{ὐποτιοπέϊμμι. ἀσταοοὶ πομϊπὶβ μύρον τὶιἀϊοα!αην οὐ σίηοπι ἐσαδι 

ΟΒγγείρραβ ΧΥ͂. 6850 ἢ. ἀπρτοπέογιιμ τιδ1}15 τατὰβ ἀρ Ἠρμπιο- 
τὶ 1. 18 6. Ἰαυάαίαν πηριοῃέιιν εχ Αὐμθηῖβ 1. 27 6. αἱ- 
ϑασπέϊα. π᾿ οοπιροίαεϊοπίθιι5 ἀξαηέαν (ὐαγπιδηϊ. χπθ!1η0.. τοβᾶς- 
660. ἰτίπο. παγάϊηο [[. 46 ἃ. ππριοπέμμν Αεργρέϊπι ταΐβοοθα- 
ἐὺ νἷπο, αυοά δηίε οοοπᾶπι ὈΪΡευαίυν ΠῚ. 60 ἀ. ππριιοπεῖβ 
ΕΠ τες (οταχτοῖς μύροις) οοιιαμι οὔτατο ΠΙ. 10] ο. τπ- 
σαοσπέιην ΟΥΟΟΙΠΕΠῚ. Οἰ ΠΟΙ ΠΝ. ὨΔΤ  Πτ1ΠῚ. ΘΙ ΤΔΟΙ 1, 
ἐγίηαπι Υ΄. 195 4. Χ. 439 Ρ". 

γατγίᾳ πηρτοπία, ἀαΐθιις Ιυχυτῖοβὶ ΔΕΠοπίθηβοβ πξεθαηξαγ, 
οἴμπὶ 8115. ἔππὶ ρα 15 ᾿παπροπάϊ5 ΧἼΊΙ οαρ, 78. ' 

Τὐπριιοπία ποὸη ἄδοοπέ νίγιμι : ἀϊβραξαίῖο Ξοοταίίβ. ἴῃ Χοπο- 
Ρομεῖβ οοηγῖνίο ΧΥ͂, οἂρ. 84. νοοαρ! μύρον οτἶσο δὲ πιϑι5 
οἂρ. 957. πησποηΐα νον] σΌΠΟΥΪ5, αἰ} 5. ἸΟοἷβ ρταοβίδη εἰ ββίπια 
ον. 88. ἀπριοπέππι Λοργρέίϊαοιπι οὰρ. 39. νἶγεβ ὈΠΟῚΘΠΕΟΙΓΏΠΙ 
ἀθι14, γείογεβ Πρ Θπίοσιπὶ ϑειοϑὶ οὰρ. 40, θασοαγ5 πη ρΈ 6 η- 
{πὶ οἂρ. 41. Ὀτεπέμίππι πηριιοπέμμι οὰρ. 42. ρβαράα: ρμἰαηρο- 
Ὠϊα τη : ἀχθρΆ]] απὶ 1014. μυρίσασϑαι ον. 43. βαράδθ᾽ ππρπεης- 
{ὰπι 101. πηρτιοπίοσιιμι οασια ργούμιμι οαρ. 44. Αἰποηΐοπβοβ 
ἘΠΡΘ ΠέΟΓ ἢ (0581 1θ14. δαριε ῥτγαοβογεῖπι ἱπιιηρθηθυπι 
οὰρ. 45. οἵ πιᾶρῖθ οδπμοβοῦπέ αἰ ππριθηξὶ5. αδαμέιν 101}, ἀπ- 
δασπέαιη. ΒΑΡ γ]οπίοαμι οὰρ. 40. 

ὑπριοπέατι! ᾿ραγέα. οἰδοίϊ, «πο οἹοῖπι σοττιροτοπε ΧΥ͂, 
6801. ΒοΙοιῖδ. Ιορο οαπέαπι οτὰξ πὸ νἱτὶ πἀπρπιοπέιπαι νοπάο- 
τος Αἐποπ 5 ὃ" 14. 

ΤΠηϊοπο5. γ1ἀς Μαγρανϊξαο. 
γ᾽ οἸυρέαξί5. οροάϊαβ βοοίατὶ οδέ πιο] οβέϊαβ δέ ἀοίοτοβ σόα τὶ ΧἼ]. 
11 ἃ. νοβιρέδεϊβ. εχ ἀππιὴν οὐ Τυχασίαδι ᾿απφας Πότ 65 Ῥοπ- 
ἰἰοὰθ. ἈΠ. οἂρ, ὅ. νοϊυριαΐοπι δα. οὐϊπι5. παηίιδην ροΘΠἰξολί, 

Ὅν ἐπι 
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Ῥοπαπι 6556 αἷέ Λπεβέμοηοβ ἈΠ, 51 ἃ. νοϊυρέαδξοπι βαμητπηττα 
Βοπιίιτ 6556 οορίοξε ἀϊδριιέος ῬοΙγαγοναβ ϑγγαοιβίαβ. ὃ ἡδυ- 
παϑὴς οορποιιϊπαίιβ ΧΠἼΠ. οἂρ. ΘΑ 54ᾳ. Οοπῇ. Ογτγθηδῖοῖ οἔ 
ἙἘρίουτΒ. 

Ψοϊυρέδεϊα, οὐπὶ νἱτέπέο οοπέοπθο ΧΗ, οαρ. 2. νοϊυρίαβ. ἴοτ- 
[εὲ5 δηθυγαῦ οὰρ. 3. ῬΙαίο ἄς ψοϊιρίείο δὲ εὐρτἀ τα θιι5 οαρ. 4. 

, ἘΟΓου]65. ψοϊπρίπεϊβ βθοίαϊου οἂρ. Θ. {Π͵᾿ ηγ58ε5. ἔέοτηουῖοαβ ψο]α- 
Ρύδεϊβ βύπαάϊοϑβιιβ οαρ. 7. εἰ Ηοιηογαβ᾽ ἴρ56 1014. Πεἰπής 46 νὰ- 
τιοτιιπι ΡΟΡΠΪοστπι δὲ ποιιΐπθαπι πῃ ἢ Π 116 δίάτο Ππχοτῖα ἐθίο τὸ- 
τἸίφαο το ΧΗ. 

Ῥομιέι5. Ῥοβέ. ροΐδε! μοι. ΡΥ βαποτη ΒΟΉ πτιπὶ σδρίδ 5.9 ΨΟΠΊΘΤῸ 
Ρταθοῖρι Μηδβίεπειβ ταράϊοι. ΧΙ, 484 ". ροβϑὲ θαϊπειπι ρὺτγ- 
ϑαμΙ ψοπέγι οι]! οαιιδδα τπϑυῖπη Ρ]Θηΐα ΒαῸΕΙ 15. ὉΠ εμάπιπι, 
τοχάιθ δγοιηθπάμπμ . ργαθοϊρίοραπέ πηράϊοὶ ΠΟΉΒΗΠΙ ΧΥ͂. 
θ6 ε. 

οτναοοβ Βομιΐηοβ: Ἀργοῖ] Χ', οδρ, 1 54. Πμορτοῖιβ. ορΡ. 2. ΜΊ|ῸῸ 
οδΡ. 4. 4111 ρμίπτοβ ἂρ. 7 εἴ 5664. 

γοχδοϊ αξῖϊβ οοτέαπηθ φγοροβίξαμη ἃ ΜΠ τ! ἀαές Χ, 41 6. γοτγα- 
οἰέαξῖα. ἐδπιρίαπι ἀρὰ ἥϊου]οβ Χ. 416 ". 

Τῦριπρὶ νοοραπέιυν Ἡγιμπὶ ἴῃ Πίαπαπι ΧΙΥ͂, 619 ". 
ὕυταπορο!π οοπάϊάϊς ΑἸΟΧατ θα {Π]. 98 6. 
ὕτιπα ρΡτὸ βέγιριιθηέο πξαπέυῦ ΠΟ πο. δά οἰποπάα τοβεϊπιοηίαᾳ 

ΧΙ. 484 ἃ. 
{{πῆὰ.. 4δηὶ Ρ]απβέσισα. σα]ρῸ ΔΡΡοΠ απ ΧΙ, 490 «. 
{{πᾶϊοαὰ μοῦτρα οἄυ]15 1Π.. 61 ο. 62 ἀ. 
τάοα πιᾶτίηδ ΕΠ], οἀρ. 39. 
Τὐτοπδίαπι (σχευῶν) πομιῖπα γαυὶδ σϑηοτῖα ΧΙ, 048 
ΤΠῈῈῚ εχ ραγάαϊϊπμν μο] Πθὰ5 οοηβυέυ5.) 9000. χπηοἰγείας ΘΔΡΊΘἢἙβ 

ν,.199 ἃ. "Ὁ. 

ἴΠνᾶς ΧΙΨ. οὰρ. 68. νὰ Π0}}15.0 σταφυλὴ ΧΙΨΥ. 658 ἃ. Ηἰἴρ- 
Ροπΐα πὑνὰ Πποάϊ. Νιοοβίτγαία Αἐέΐοας 6ὅς ἃ. ἀγᾶς ἴῃ νἷπὸ 
οομάϊίας Θὔ3 6. ἀνὰ θὶβ πὶ ἅπηὸ αι παβουσπίαν ὃ 8 ἴ. 

Ψυϊοδηὶ οὐ Ὑ οπουὶβ οοπουθίεια ΧΥ. 681 Γ, 
ὙΌΙ]ραμ56 9 ἃνὶβ Δα Δ} 5 ΓΧ, 39 ἃ. ονὰ εἰ8 ορέϊπια Ροβέ ρᾶ- 

γοηΐβ οὐὰ [{. ὅ8 ἢ. 

Ψυ]ρο5. μἰβοῖὶβ Ιαυάαίαα Ἐποάϊ ΨΠ] 28 ἢ, οβὲ πυπβέθϊβ νῸ]ρ 68 
280 ἃ. 

Ψυ]ρὶβ τοὶ φαῖαο. ἀποτράγημα ἀλώπεκος ΧΙΥ. 058 ἀ. 
ψαϊνα 5}}Π84 {Π]. οφὰρ. 1. 57 54. ; 
Τ[χούιμι ἱπιροσέμηα ἀοιιϊηδίίο ΧΠΠ, οἂρ. 7. τηουϊέο Ὀἱ δεν 4αϊ 

Ἰξοσιπν ἀπιοϊξ ἀΧΟΤΟπὶ οὰρ. 8. 56Π6Ὲχ πὸ ἱπνοηθῖα ἀτοδὲ πσότονι 

ΟΆΡ. 9. 05 ἔξ ΑἸΠοπῖα ἂὸ ἮὮΣ ἄς «μὐϊδ5. ἐπάϊοϊα πε ΒΡ Ρδαιν 
ἜὌΧΟΥΟΣ Βδοῖ ἴῃ ἔογι δἀἀιοοσις ΧΕ, 599 ς. ἢν -ἀχόγοβ 
ΠᾺΡ Θλ τ 5 Ἰοριεμποτιιαν ΠΡΟ οσ τη, μεοογοδἀουιηη σατπιδδὰ οἵ 

4πᾶς ΠάοΙ: εὐδίοάτα τοῦ ἀοπηοβέϊσαια. ἐπεσπέυν. ΧΙ, 73. 

ΑὙΒΕΝΑΕυύ5. ΠΙ, Ὁ1θ 
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Χ. 

Χαπεμίαβ. ἤπια]! πομιθη ἱπ οοπιοοά 8 ΜΠ]. 386 ε. ΧΙ]. δ 53 ε. 
ΧΥ. 689 “ 

Χαμείρροι πιϑ]υνίαπι ἴπ οαρὰξ οοογαί5 οἤιπιιάϊδπο ἔαθϊα 6556 
νἰἀείιν Υ΄. 219 ΜΝ. ρμ]ασοπέαδμν ἃ} ΑἸοι θα θ. χηϊδβᾶπι ρϑάϊρι5 
φΟποι]οάβδο. ΡΕτθοέις ΧΙΥ. 643 δι βία! οἴπὰ Χ ΑΒΕ ρρο 
ΜΙ γτίομοπὶ ὌΧΟΤΘπι ΠΑΡ 556 ἀϊοϊευτ οοταίοα. ΧΗ], ὅδ0 ἀ. 

Χαπερρυβ οὐ Ῥάγα]ιβ. Ῥου 15. ΠῚ ΧΕ, δ085 ἢ, 

Χοπατγοθυ5 Εποάϊιβ. οἷν Ὀἱ αο᾽ αέοιη δίοἑτεία ἀϊοέας Χ. 4360 Γ. 
Χοποοῖοβ9 οταίοσ Αἰπθηΐοηβῖβ. δοθηδι ἰηδέϊξαϊέ, οαἱ ἱπέογξαϊέ 

Μαίτο ραγοάϊ. 41 οὰπι ἀδβουιρβιε ΕΚ, 134 ἀ. ὁ. 
Χοποοιάο5 ροεία Νοαοταπι ἀπιανις ΧΙἼΙΠ, 93 ἔ. 

Χοεποογαίοβ. ΡΒΠ Οβορμι5. ΟΒαϊοεἄοηϊι9. ΧΗ. ὅ90 4. ἀρὰ Ὠΐοπν- 
βίαπι ἐγ ΠΏ πὶ ΘΟ ΔΤ ΔΓ ΘΏΠῚ. “ααμ ροίαπάϊ Ὀγαομαΐαιη ἀο- 
εορογαΐ, Μεγουτι! βέαίιαθ πηροϑοῖς Χ,, 437 ἢ. ἴῃ δὰπὶ Ατσίβίο- 
[6165 ἘΡΠΕΕΕ Ἡδαγραΐ γοῦβαθι Επτριἄοι ΧἼΓ 530 ἀ. 

Χοποίοπιι ἔ. 1 4. 
Χοπορεοίεμοα, οΥ πιο ββίπημα τ. }] 16 Πα οοἀδοιηοηϊα.. οοοῖδα ἃ [μ866- 

ἀλοπιο 115 Ἄροβιαο σγαέαπι ασέιτὶς ἈΠ. 609 Ρ. 
Χεπορίιοι. ταν} ΠΙὰ5. αὐ Πιοπγβῖο ἀϊχοτγῖξ, οἴμππ Ρἰποοῦπᾶ 

εἰὰβ. δ δἰ οπάμππι ὁορογεῖ οοηνίναβ Χ, 427 ἔ, 428 ἃ. 
Χαεπορμοῖ ΟοΥιπεμῖ Ὑθηουὶ νονοέ τηογοίσί σοὶ ἃ 856 οἱ αὐάα- 

εοπάσαμι ΧΙ. δὅ73 6. ἃ Ῥιμπάαχγο ἐαγπιῖπος οοἰουταίαν ΧΠ. 
οὐ. 39. 

ΧοΟΠΟΡΒΟΙ ΡΥδοβεϊ σου πὶ αὐπηϊταίύίοπο ξἕαϊε ἈΔΠοηῖ5. 1. 19. 6. 
Χοτχὶβ σορίαβ ΤΠ βου ν ΠΟΙ ἷπΠ 6 σοο μὰ οχοὶροπ5 Απεϊραίον αα- 

ἀτιπσοηέα ἐα]οηία ἱηδυπιδὶε ΕΥ̓͂, 148 ἃ. ". Χοῦχοβ εχ γδθοῖᾷ 
Ῥτοξαρίεηβ δρρατγαΐιμη δαῖπῃ τοϊφαϊΈ Μαγάοπίο Ε΄. 198 ὃ. 

ΧΙρμῖαβ ρ ποῖ ὙΠ. 282 ". ὙΠ. οἂρ. 96. 
Χιρμίοι. γ1άς ΑἸΔάΙοΠ 15. 
ΧΙρίβηνβ. ἤρατα δα! απ οπῖὶς ΧΙΥ, 629 (. 
ΧΥ ΠΟΙ γοππολβ ΧΥ͂. 700 6. ἢ. 

Ζ. 

Ζαρο!ε 68 δ σοοοϊεϊἄος σαράσιμη βρθοίος ΓΧ, 309 α. 
Ζαογπίμίυιι νἰηππὶ 1. 33". 
Ζαϊδιοῖ Ἰεὲχ ἀρὰ Ποοτοβ πὸ {5 ἱπίαδδα χποάϊοὶ πιογαπι ΒΙθαγος Χ, 

429 ἃ. 
Ζατγίαίτος, Ηγέαοριβ Γγαΐου. οχ βρϑοῖθ ῬοῚ βομιπαια ΟὈ]αΐα ἃπιοΓο 

οἀρέις Ὁ αεξίάϊς ΧΉΠ. οὰρ. 30. 
Ζεα. Ἐ πεὰ (ἐκ τῶν ζειῶν) ματαίιβ ραῃὶβ ΠΠ 116 1. 
Ζεἶα5. Ζηλᾶς. Βιεγηΐαο τὸχ ΠΠ. δ -. 
Ζεπο (ΟἸείοιιβ. ἰάθπι οτίρίπο Ῥηοοπχ ἈΠῚ ὅ63 Ὁ. 5έοΐοδς 56- 

οἷᾶς. σοπάιίον ὙΠ, 84 ος. ΙΧ. 370 ο. παΐυτα ἀπτγαβ οὐ ἱτὰ- 
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οὐπάπδ. δρροίηβ μιϊε5. οἵ βυδνὶβ [Π. δῦ ἢ, ἀϊοξυπι 1ΠΠΠπ5 ἴπ 
οοπνίνῖο δὰ οὔβοηῖϊ! πο] πόποι Ἶ΄.. 1806 ἃ. οοπιϊξοῦ οαδέϊρας 
ΒΟ αοποὰ ὙΠ). 84 4. ΡῈῚ σαρραχίπη ἴυταγο σοηβιογοσαί ΓΧ, 
970 «. Ρυοτῖβ. ἀ6] 1 ἀΕ5. ΒΘΙΙΡΘΥ ἸΒῚ15 6556. β6ΓΒ ΒΘ Γ. Πα ιᾶπε 
ζευιιῖπα ΧΠῚ. ὅ63 6. οὐ Απέϊρομπο οπαία δοπιϊβϑαίιπι ἱνὶξ 
δρι Αὐἰβέοοϊθμι. τορὶβ ραθταπι ἀε!!οδέυμι ΧΠΠ, 603 6. ρῥτδθ- 
εορέιμη ἀθ δὸ 4ποἀ Ῥοπιπι. 4ποά χπδπὴ. «ποᾷ πραυέταπι 
γι. 233 ν. ο. Ζεποπίιπι ργαθοθρίπμῃ (6 Ἰεπέϊοι!α ΚΓ΄. 18 ". 

Ζεποπίοιιβ Ποστβ 'ἱ. 6. ἄθγιιβ δέ ἱπο]οπιθηβ Κ΄, 104 ἢ. Ζεποηΐᾳ 
ἀἰβοῖρα!ας. Ατίβέο Ὁμῖυ9 ΥἹ. 28] ο. 

Ζεπο Οτεοίθηβίβ. βδιἐδέοσ Ασίαχοσχὶ οανϑδίπιις ἴ, 99 ς, 
Ζεπο ΕἸοδέεβ. Ηυμπο ἱπάϊρηϊββίπιο ῬΙαίο ἤηχὶς ραθτμῃ ἀοϊοδέαπε 

ξυῖθθε Ῥαγπιθηϊ 5 ΧΙ. δ0 ἢ, 
Ζεμο Ερίοαγοι Ὑπεοέπητππι (ΠΙοεϊπαυτ}) δοουβανίε 90 πηοπάα- 

665. δέ φαϊαπιηΐοβοβ δέγογβιιβ Ερίουσαπι οἀϊίοβ ἰὔτος ΧΠΙ, 
Θ11 ". 

Ζερμγτίυπι. Δερυρε ῥτοιποπίοσίαμα ὙΠ. 318 ἀ, Ζερηγτίεῖβ γ6- 
π5. Ασβίπος Υ{1. 318 ". 

Ζείπιυβ. ἔγαξου ΑἸηρλίοπὶβ, ὀξύπεινος. Ἰυθείαν ΤΠοναβ πιΐρσταγα 
1.47. ὃς: Ὶ 

Ζείμαβ. οἰἐῃαγβέα.. 4αθη ᾿υδὶὲ Θἰταίοπίουβ ΚΥ1ΠΠ, 951 Ρ., 
Ζοσαποβ ΧΙΨ. 639 ε. 
Ζοιϊα5. ρσταιημηδίϊοιι5. ἀοἱ Ῥποβορ ἰδέα 1. 1 ο. 
Ζοπιοίδτίοιος {Π|| 19 ". 
Ζοργτα. πιὰ] οῦ θῖθαχ.. ουΐπ8. πιομιίηϊε ΑἸοχία Χ. 44] ς. 

ἜΠΟΣ 
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Ασγειλβ. Ὀψαρτυτιχὰ ΧΗ. 10 ε. : 
Ἀσεδτιῦβ. Ὀψαρτυτιχὰ ΧΗ. 516 εΣ. ν 
Αοηλεῦβ Ετοίτοηδῖβ. 1. 90 ἡ. 11. 68 '. ΥΙΊ, 9270 ε. Χ. 414 ε. 

ΧΙ. 480 ἢ. ὃ τραγικὸς ΧΙ. 460 ε. 
᾿9λοι Χ. 417 ἴ. ΧΥ. 689 ". 
“ἴϑων σατυρικὸς Υ]. 270 ο. ΙΧ. 368 α. 376 ἃ. Χ. 437 ε. 

Χν. 690 ΡΝ. 
ἠλχμαίων ὃ σατυριχὸς Ιν. 173 δ᾿ ἘΠ ΧΕ ΒΘ. Ε 
᾿Ηφαιστος σατυρικὸς ΧΙΝ, 637 ε. 

Ἶρις σατυρικὴ Χ. 451] ο. 
Κύκνος ἐπ Ἀρρα α ς Ά 
“{ἰνος ΧΥ. 068 ἃ. 

Ἀ]οῖραι ΜΗ Ώ 7 Ὁ. 
Ὀμφάλη ΥἹΙ. 267 4. ΧΙ. 466 ε«. ἢ, 498 ἀ. 

Αρλεὺδ Δίγει!οπαοιβ ἈἼΠΙ. 6006 ἃ. 
Περὶ διαϑέσεως ΧΙ. 471 Γ΄ 
Περὶ ἀγαλματοποιῶν ΧΗΙ. 006 Ἁ. 

Αρβαντῦν. Περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστῳ ἐν τοῖς περὶ ἡϑῶν καϑ᾽ 
ἱστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων ΧΥ͂. ὁ. 8.85 

Περὶ τῶν ἐν τοῖς Ἡϑιϊὲ Νυικομαχείοις “Πριστοτέλους ΧΥ͂. 
678 «ες. ἢ. 

ἈΕΟΙΜΠΙΝ. ΠΠλαχουντοποιιχὰ συγγράμματα ΧΙΨ. 644 ε. 
ἈΕμῦΒ ᾿ΑΒΟΙΕΡΙΆΒΕΒ. τέρανοι Χν. 6760 Ἐ (679 ".) 
ΛΕΒΟΗΙΝῈΒ οταίοσ, ὅ Κοθωκίδης ῥήτωρ ΥἹ. 323 ἀ. 

Κατὰ Τιμάρχου λόγος ΝΠ]. 389 ν-. ΧΗΙ. 572 ς. 
ἈΕΒΟΗΙΝῈΒ δοοτγαξίοιι5. Εἰὰ5. ἀϊαϊοσὶ ΧΊΠ. 611 ἀ. 

᾿Πλκιβιάδης ΧΙΝ. 66 ἢ. 
᾿ξίοχος Ν. 220 ε. 
᾿Πσπασία '. 220 ΡΝ. 
Καλλίας Ν. 290 ". 
Τηλαύγης Ὗ. 220 ἃ. 

ΑΡΒΟΗΚΙΟ ἈΠΉΪ 5. 
“Ἰαμβὸν ΨΙ. θ δ: ὙΠ. 855... 

ἈΕΒΟΗΥ ΕΝ. Γεωργικὰ ΧΙΥ. 60 ἀ. 
ΑΕΒΟΗΥ ΙΝ ΑἸεχαπάτιπυς. μφιτρύων εἰ ΠΠεσσηνιακὰ ἔπη ΝΠ, 

99. ο. 
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ΛΕΒΟΗΥΙῸΣ ΑΠΙοπίομβἐ5 ἐγαρίοιβ [ 11 ἃ. 17 ο. 91 ἢ, Π. 37 Ὁ, 
67 ἢ. 1Π- ς. 87. ρ. 104. 64. ποξέτδο. ΥΠῚΕ[, 362 ΕΓΙΧ. 37 
ἃ. ὁ: ΧΙ. 783 ε. 49] ἃ. ΧΙΙ. ὅ28 ε. ΧἼΙ: 572 ὃ. 601 ". 

᾿“γαμέμνων ΧΥ. 700 ε. 
ϑάμας Υἱ1]. 310 Ρ". 
μυμώνη ΧΥ. 690 -«. 
Γλαῦχος πόντιος ἘΠ. 87 ἃ. 
Ζίαναΐδες ΧΙ. 6000 ἃ. 
“Επὰ ἐπὶ Θήβαις 1. 22 ἃ. (ανὲ Θήβας) ΥΕ. 2944. 998 ε: 
Ἤδωνοὶ ΧΙ. 479 ". 
“Ελιάδες Χ. 424 ἀ. ΧΙ. 469 
Θεωροὶ ΧΙΨΝ. 629 ξ. 
᾿ξίων ἸΝ. 177 «. 182 ο. 
“Κάβειροι ΤΧ. 3783 4. Χ, 428 ξ΄. 
Κρῆσσαι 1. 51 ε. 
μ“]υχοῦργος Χ. 447 ε. 
ΤΠυρμιδόνες ΧΠΠ. 6002 ε. 
ἹΝεανίσχοι Χ1. 808 ας. ἀ. 
᾿στολόγοι ΧΥ. 667 ε«. 
ἹΠ]ερραιβίδες ΧΙ. 476 «. 499 ἃ. 
Πέρσαι 1Π|. 86 ΒΡ. 
Προομηϑεὺς δεσμώτης ἸΨ. 16 «. ΥἹΗ. 347 ς. 
Προμηϑεὺς λυόμενος ΧΥ͂. 674 ἃ. 
Πρωτεὺς τραγικὸς ΤΧ. 394 4. 
Σφὶγξ ΧΥ. 674 ἀ. 
(ιλοχκτήτης ἘΧ. 394 α. 
(ινεὺς Χ. 491] {. 
Φορκίδες. ΙΧ, 402 Ρ. 
ὠρύγες 1. 21 ἔ, Π|. 51 ς. 

ἘΙσταμηπια 4π04 ΒΕΡΌΪΟΓΟ 5101}0 1ηβουρέιμμι ψοἱϊε Α Θβοῆγ 5 ΧΙΥ͂, 
᾿ 62.7.6: ἡ. 

ΑδβοθΎ5. ἐταροράϊαβ βιαβ. ΡΟΓ οέιτ ο)εῖτι5 ΘΟ Πσοτ  Βοτα βοϊ ας 
1. 22 ἃ. Χ. 428 ἔ. ἐταροθάϊοβ βιιὰς. ἃ[οθδς 6586 το ἐψαΐϊα5. πιὰ- 
δπάσαμν Ἡομοτὶ οοοπάσιν ἘΠῚ. 347 ς, νἱοίτις. δ φααγκίο 
ἀϊχῖε ροπέουϊ αὶ 56. ἐγαροοάϊαβ βιιὰβ. σΟΏΒοΟγατο ἐδ14. ἡνα εἰς 
ἘΒῸΒ 6ϑὲ γα 15. Πα 1615... αὐροίο ἴὰ ὅἸοΙα 4 ασμιάπι τον- 
βαία5 ΤΧ, 402 ο. 

ΛΈΤΗΠΙΟΝ ὅλην. 
Σαμίων Ὥροι ΧΙΨ. 60 4. 608 ἢ ὶ 

ΔΟΔΊΙΝ. (οτογταθα σταμπιηαίίοα ἰ, 14 ἃ. ὶ 

ΛΟΑΤΗΔΕΘΗΙΡῈΣ Ομ ἴμ5. ; 
“Πσιατιχά. ἐν ὀγδόῃ ᾿Ἵσιατικῶν ἸΝ. Ἰδῦ ς. ἐν τῷ δεχάτῳ 

περὶ ᾿σίας ΧΙΪ. ὅ39 Ρ. 
Εὐρωπιακά. ς΄ ΥἹ. 297 «. ες ΧΗ. ὅδ0 . .χβ΄ νΙ. 940 6. 

χῷ ΧΗ. δὅθ0 ς. χήν. 1608... λά .ΧΙΙ..δ98. α..λὺ ἿΧ. 
987 οἱ λέ ΧΙ 27 ἢ λη Ὑ1. 272; 
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“Ιστορίαι. ειβ᾽ ΧΙ. 527 Ν. λη ΥἹ. 251 ἔ. 
ΛΟΛΤΗΟΘΟΙῈΒ Αὐγδοῖαβ. 

«Δλιευτικὰ 1. 13 ς. 
ΛΟΛΤΗΘΟΙῈΒ ΒΑΡ γ]ομῖια ἴ. 90 ἃ. ΙΧ. 37 ἔ. Ογπίοσοηιβ ΧΙΥ͂, 649 Γ. 

Περὶ Κυζίχου. α' ΙΧ. 370 “. γ' ΧΙ]. δ1 ἃ. ΧΙΨΥ, 649 ἢ. υνὲ 
᾿“7αϑοκχλῆ λῆς ὃ Κυζικηνὸ ὺς ἐν τρίτῃ τῶν 1 περὶ τῆς πατρίδος. 

ΛΟΆΤΗΟΝ ἐτασίουβ Υ΄. 18 ἃ. ν. 211 ε. Χ, 44 ο. ΧΙΠ. δ84 ἃ. 
εἷυ5 ἸΓῊΣ Ἢ εἴ ἀπε Πεία Υ, 187 ". " 

Θυέστης ΧΙἧΙ. 528 ἀ. 
Τήλεφος Χ. 4584 ἀ, 

Δαν εΗῦΝ ΠΠ. δ4 ἀ. 
ΑΘΙΑΒ ὃ μουσιχὸς ΧΙΥ,. 6206 ἢ. 

᾿“Ιργολικὰ ΜΙ. 801. 

Λαιβ. Ὀψαρτυτιχὰ ΧΗ. 16 «. 
ἈΘΙΑΟΞΤΗΕΝΕΣ ΠΕ. 78 ο. 
ΑΟνΝΟΝ Αοδάοπιίοις ΧΉῊ, 602 ε. 
Αμολεῦθ ὁ Πυτιληναῖος ποιητὴς Ἴ. 22 6. ὃ μελοποιὸς ΥἹΙ. 

311 ἃ. οὑτίαβ βιὰ Θαγ παῖ ΘΟΙΊΡΟΠΟΓΟ σοηϑιονοταέ Χ, 499 ἃ, 
ἀπο Π 0 6ξ ἐσμιροῦα δὲ αυανὴβ οοοδείοπο θ᾽ θά απι ρταθοῖρίε Χ.. 
430 α- 4. ΧΙ, 481 ἃ. εἷπβ αἰϊψαοά σατπιοπ Οἶνος, ὦ φίλε 
παῖς. καὶ ἀλήϑεια Π|. 317 6. ἴπ 5οοϊίοσαπι σόποτα χοαι!ἱε 
ΧΥ, 6094 ἃ. σ]οτίαπισ δτπιοσιπὶ ἀρραταῖα ΧΙΥ͂, 627 ἃ. ". 
ΘΑΡΡΒΟποπὶ ἀδρουγ 556. δὲ σαυπιϊ πὶ ΒΙΟΤΊΠὶ γοηπδέαξα τι55ῖ586 
Απδογθοηΐοηι οἷ Ηοτπιοβίαπαχ ΧΙΠ. 598 ". ο. ΟἸέαδέυν ΑἹ- 
Ἄοδουβ ΠΠ. 38 6. ΠΠ. 36 ἢ ὙΠ. 316 ς. Χ. 42 ο. ΧΙ. 400 4. 
478 ν. ΧΥ. 6074 ο. 4ἅ. 678 4. 687 ἀ. ἐν τῷ δεκάτῳ 
Χ, 481 ἃ. 

Περὶ “λκαίου βονῖρδὶε ΠΙοαράσομβ Μοββοηϊαβ. ἄς απο ἰηῖγα. 
περὶ τῆς παρ᾽ ᾿“λκαίῳ λεπάδος Οα]Π185 ΜγεΠοπαοὰς ΠΗ. 
8 6. Εὶ 

ΑΙΠΟΛΈΓΞ οομιΐοιδ. 
᾿Δδελφαὶ μοιχευόμεναι ὙΠ. 316 Ρ. 
Τανυμήδης Π.110 ἃ. Χ. 448 ε. 

“ερὸς γάμος ΙΧ. 408 ε. Χ. 434 ἃ. - 
Ἐυλλιστὼ ΙΧ. 399 ξ, 
Παλαίστρα {Π|.107 ἢ. ΤΧ, 370 ἢ. 396 ο. ἐν Παλαίσετραις 

ΧΥ. 691 ". 
ἈΙΟΕΤᾺΒ ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν ἐν Ζελφοῖς ἀναϑημάτων ΧΙ. 

991 Ὁ. 

ΑΙΟΙΡΆΜΑΣ ΕἸ ΘΟ 515. Αοτρίδο ἀἸβοῖρα!5. 
᾿Εγκώμιον Νιαΐδος τῆς ἑταίρας ΧΙ, 592 ε. 

Αποιλῦδ διοῦϊαβ ΧἼΠ, 518 Ὁ. 
ἐν τῇ ἐπιγ ραφομένῃ τῶν βίβλων Ἰταλιχῇ Χ. 441] ἃ. 
Σικελικὰ ΨΠ,. 399 ἃ. 

ΑΠΟΙΡΗΟΝΟΝ Μαραπάτίιβ 1. 31 ἃ, 
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Ατομὰν Ι΄. 140 6. οεἶτις. οαπέϊοα πὶ ξεβέοσηπι βοϊΪοπηϊέδξε ΡΒ ΡΠ] 16 6 
ΘαΠποΡδπέ ᾿μαροἀφοπιοηῖι Χν. 6078 «. ρτίπιιβ ρου ἰθοξυν 1555 
τῶν ἐρωτεχῶν μελῶν ἡγεμὰν ΧΙ. 600 ξ, οἵ, 601 ἃ. Οἰέα- 
τὰς 1. 31 ο. ΠΠ. 398. ΠΙ. 51 4.1, 114. 1Γ΄Ψ 140 ο. ΙΧ. 
373 ε. 374 4. 3894. ΧΙ. 498 Ε 499 ἃ. ΧΠῚ. 600 ἢ. 
ΧΙΓΝ. 624 ". 6306 ἴ. 6046 ἃ. 6048 ". ΧΥ. 680 ἢ, 681 ἃ. 
ἐν τῷ τρίτῳ Χ. 416 ο. ἐν τῷ πέμπτῳ {Π. 110 ἔ, 111 ἃ. 
Χ. 416 4. 

Περὶ Αλχμᾶνος 5οτὶρ5ι Βοβιβῖιϑ, 
ΑΙΕΧΑΜΕΝυΣ Τοῖαβ ἀπέ ΡΙδίοποπι πιϊπιΐοα Ροδβὶ 815 ἀϊδ!οσοβ 

οοπβογίρδιε ΧΙ. δ08 ΡΒ. «. 
ΑΠΕΧΑΝΡΕΝ Αεδίοϊυβ τραγῳδιοδιδάσκαλος νοραία 84 Ῥο]οπιομθ 

Ρεγί εσεία ΧΥ. 699 Ρ". οἰίαέυς Χ. 412 ἔ, 
“Δλιεὺς ὙΠ. 996 ο«. 
᾿Ελεγεῖον ΧΥ. 699 Ρ". 
Ἰωνικὰ ποιήματα ΧΙΨ. 620 ε. 
Κοίχω ὙΠ]. 2883 ἃ. 
Ἰότος ΙΝ. 171 ε. 
.Τίγων ΧΙ 496 ο. 

ΑΙΕΧΆΝΡΕΕ ΠΙΔ ΘΒ. 
᾿,Δγὴν Π. δο0 ἢ. ΧΙΗ, ὅ86 ἅ. δ9 ε. 
᾿Επιστολαὶ 1. 22 4. 11. 42 ἔ, ΧΙ. 784 ἃ. 

ΑΠΕΧΑΝΡΕΚ ΔΊΣ πέδας Ἧ. 0 «: 
Κτηνῶν ἱ ἱστορία. β' ν. 221 "ἢ. 
ἐν δευτέρῳ περὶ ζώων. ΙΧ, 392 ς. 
Περὶ τῆς τῶν πτηνῶν ἵἱστορίας ΡΊΧ. 388 ἃ. ἐν δευτέρῳ 

περὶ πτηνῶν ζώων ΤΧ. 398 6. ἴπά46 ἀποία νἱἀδηξαν τοϑεῖ- 
τιοηΐα Ἔ δἰίαροπς ΙΧ. 387 ἔ, ἀς οἷο ΙΧ, 390 ε. ἢ. ἀς΄ 
Β0006 391 Ν". 40 ογϑιῖίβ 393. ἃ, ἀς οοἸαμπιθῖβ 994. ἀ. ε. 

““2ΖΕΞΟῪ Ἰωνικὰ ποιήματα ΧΙΝ. 690 ε. 
ΑΣΕΧΙΝῸΒ Αἰαϊοέϊοι5. 

Παιὰν εἷς Κρατερὸν τὸν Π͵αχεδόνα ΧΥ͂. 696 6. 
ΑἸΕΧΙΒ, Περὶ αὐταρχείας Χ. 418 ε. 
ΑΙΕΧΙΝ οομιίοιϑ 1. 18 ο. 21». ο. 983 ς. 6. 28 ς. 30 ἢ, 36 ἡ. ο. ἢ. 

11. 39 Ρ. ς, 40 ο. ε. ἢ. 47 4. 49 ε. 54 ξ, δ7 6. 6011. 60 ἃ. 
605 ε. 06 ἢ. 67 6. ΧΙ. 784 4. 02 νυ. ΧΗ]. δθ8 Ρ. 
ΧΥ, 700 6, 

᾿Ἥγωνις ἡ ἢ “ππίσχος ΝΗ. 3839 ς. ΧΥ͂. 678 ε. 
᾿Αδελφοὶ ΝΙ. 998 ε. 
«Ἵϊσωπος ΧΟ ἍΘῚ ἃ. 
᾿Αλείπτρια ΠῚ. 198 ν. 
"Ἄντεια Π.. 1927 ". ε. 
᾿,Ππεγλαυκωμένος {{Π.. 117 ε. ε. ΥἹ. 224 ξ. ΨΊ. 301 α. 
᾿Αποχοπτόμεν ος ΧΙΠ. 502 ἀ. ᾿«ἀποχυπτομένη Ν. 431 ο. 
᾿“ρχἢ οχος ΧΙΝν. 644 ν. 

᾿“ἰσκληπιοκλείδης ΙΝ. 169 ἃ, 



1818 ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΙΌΜ, 

᾿σωτοδιδάσκαλος ὙΠ, 8496 ἃ. 
",“τϑὶς ΙΧ. 386 ο. 
Βρευτία (6) ΧΙν, οὔ0 ς. 
Γαλάτεια ΝΙΙ. 814 4. ΧΙ, 544 «. ξ. 
Τραφὴ ΧΙ. 6008 ἢ 
Τυναικοχρατία ΗΠ. 125 ν. ΨΠΙ. 386 «. 
ἀν τύλτς Χ, 4438 ε. 
“]ημήτριος {Π.108 ἃ. ΨΙ1. 514 4. ὙΠΙ. 598 4. “1ημήτριος 

ἢ (ιλέταιρος ΥἹΙ. 341 ν. ΧΙΝ. 6608 «. 
“ΤΠ δυμοι Χ. 440 ἴ. ΧΥ, 6086 ἃ. 
Ζ]ϊς πενθῶν ΧΝ. 441] 4. αὶ Βοἰποβίας ἐν ΖΖιὶ πενϑοῦντι. 
ΦΙορκὶς ἢ ΠΠΙοππύζουσα 1ΗΠ(. 104 4. Χ. 431 ἃ. Οομξ, “Ῥόδιος. 
Ζραπέται. γιὰς “ευκαδία. 
ΖἼρωπίδης ΗΠ. 12 ἢ. 1}. 171 ". ΧΙ. 496 «ἃ. 
Τἰσοικιζόμενος ΧΙ. 02 4. ΧΙΝ. 618 ο. ΧΡ, 608 ἢ. 691 ε. 
᾿Ἐχπωματοποιὸς ΧΥ. 691 ἀ. ͵ 
“Ελένη ΧΗΙ. 5609 4. Οομῇ. Τυνδάρεω 
-Ελληνὶς ΕΘ. ἃ 

᾿Επίϑαυρος ΠῚ. 119 Ὁ. 
"Επίκληρ οος Ι. 997 ". 4. 
᾿Βπίτροπος ΧΝ, 4483 1. 
“Ἑπτὰ ἐπὶ Θή βαις ΨΙΙ. 294 ἃ. 
᾿Ερετρικὸς 11. 396 ἃ. 
Ἔριϑοι ΧΙ. 488 6. Οοηῖ, Παννυχίς. 
{Ζεὺς πενϑῶν. γιάς “ὶς πενϑῶν.} 
Ἢ εἰς τὸ φρέαρ 1Π|.109 ν. ΥΗ!. 540 ς. 864 
ΓΉπακος. γιὰς Ἱππίσκος. 
ἩΗσιόνη ΙΧ. 367 ἢ, ΧΙ. 470 «6. 
Θεοφόρητος ΙΧ. 369 4. ΧΥ. 700 ἃ. 
Θηβαῖοι ΤΡ. 159 ἀ. 
Θοάσων ἘΠ. 138 Ρ. 
“Ἱππεὺς ΧΙ. 471 6. 481 ἢ. Οοπῇ. Ἵππος. 
“ππίσχος {Π|.190}». ΥἹΙ. ἜΠΟΣ ΧΙ. 471 6. (αΡὲ αὐτὶ ἐν ἦπά- 

. 20.) ὅ02 ν. Οοπῇ. ".““γωνις οἐἽππος. 
Ἵππος ἈΠ]. 610 6. πἰδὶ Ἔν ἐν Ἵππῳ δυϊ ἐν “Ἱππεῖ Ἰεσεπάϊμι 

αυὐ ἐν “Ιπιπίσχω. 
᾿Ισοστάσιον 111. 197 «. 1Ρ΄. 134 ς. ΧΠῚ. 568 ἃ. 
ἹΚαταψευδόμενος ΥΙ. 258 6. Οοηΐ. Τοκχιστής. 

Ἀηρυττόμενος ΧΥ͂.». 1561. οἄϊε. ποβέταο, 
Κλεοβουλίνη ΧΠῚ. 580 ἃ. 
Ἀνιδία ἸΝ. 165 ἀ. 
Ἰκονιάτης ΧΙ. 500 4. 
Μουρὶς {Π. 9062 ς. Χ. 429 ς. 448 ἃ. ΧΗΣ. 507 ο. 
Κρατείας ἢ ἢ Φαρμακοπιύλης {{1. Ὁ ἃ, ΤΙ. 107 «. ὙΠ|.340 ἃ. 

ΧΥ. 6078 ο. ἐν (δαρμακοτύλῃ ἢ Κρατείῳ ΥΙ. 284 ἃ. 
ἐν Κρατείῳ Κ᾿ ἼΠ|. 340 ς. ΧΙ. 473 ἡ. 
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Κυβερνήτης ΥἹ. 2357 ". ΧΙΝ. 662 ο. 
Κυβευταὶ {Π.. 96 ἃ. 
Κύχνος Χὶ. 4.19.8: 

Κύπριος ΠῚ. 110 6. 114 ἃ. 
“Ἰαμπὰς ΧΙ͂Ν. 654 . 
“1έθης ΠΠ. 76 ἀ. 10. 170 α. ΥἹ. 996 ἃ. ΙΧ. 989 ὁ. 
«Φεβήτιον ΧΙ. 661 ἀ. 
“Π1ευκαδία ΧΙ. 498 ς. “ευκαδία ἢ “Ιραπέται 1{Π|.94 “. 
“Ζεύκη ὙΠ. 399 ο. 
«“ίνος ΤΥ. 164 ν"ν-ἀ. 

«Ζοκροὶ Π|. 1238 ε. 
“Πυκίσκος ΧΠΠ. 59 4. . 
ἸΠανδραγοριζομένη 1Π. 128 ἢ, ὙΠ]. 340 ς. 36 4. ΧΙ. 

δ82 εο. ΧΙΥ. 691 ε. 
Τ]άντεις ΧΊΠ. δ 58 ε. 
Τ]ίδων ΧΥ. 700 ἃ. 
ἸΠᾶχων ΥΠΠ. 3584 4. 
ΤΠιλησία Ι. 340 ο. ΠΠ]Πιλήσιοι ὙΧ. 379 ἃ. 
Τίψως ΝΠ. 989 ἢ. 
Πηνηστῆρες ΧΙΨΝ. οὁὍ0 ε. 
Νύμφαι. γΙάο Φιλ όχαλος. 
᾿Οὐυσσεὺς ὁ υφαίνων ΥἹἱ. 240 ς. ΨΙ1. 303 4. Χ. 491 ἃ. 
᾿Ολύνϑιος (Ι. τῆν Π|. 7 ". 
Ὁμοία ΧΙν. 642 ἃ 
᾿Οπώρα Χ. 448 ε. ὙΠΙ. 507 ε. 
Ὀρέστης ΥΙ. 247 ε. 
᾿ὈὈρρχηστρὶς Χ. 441 ε. 

ἀγκρατιαστὴς ΝΙ. 242 ἃ, 
Παμφίλη ΨΠΙ. 8560 6. ΓΧ. 380 ο. 
Παννυχὶς ἢ Ἔριϑοι 1Π|. 96 ἃ. Ρ΄. 170 «. ΥΙ, 948 ἃ. ΙΧ. 

980 ἃ. ΧΙ. 5160 ἀ. 6. (οπῇ, Ἔριϑοι. 

Παράσιτος [11.123 ἔ. Χ. 491 ἀ. 
“Ποιηταὶ γΥΙ. 241 ἀ. Ποιητὴς 11]. 74 ε. 
Πολύχλεια ΧΙΨ. 642 ε. 

Πονήρα [|.117 ο. ἀ. 127 ο. ΤΡ. 170 ο. ΥΠ., 394". ΙΧ. 
985 Ρ. ΧΙΝ, 6 [. ΧΥ. 6087 Ἁ. 

Ποντιχὸς 1Π|. 100 «. ἡ 
᾿ς Ποππίζουσα. Ὑῖάς “Ζ)ορκίς εἰΡύδιος. 
Τρωτόχορος ΥΙ. 287 ἢ. 
“Πυϑαγορίζουσα 1Π|.199 δ, ΤΥ. 161 ο. 
ΤΙΠυλαῖαι ὙΙ]. 995 ἢ. - 
“!ύραυνος ΥΙ. 244 4. 258 "ν. ΧΠῚ, ὅ90 1. ΧΙΝ, 662 Γ, 
“Ρύδιος ἢ ἢ Ποππύζουσα ΙΧ. 39 ". οι, “1ορπίς. 
Σκείρων ΧΥ. 678 ε. 
“Ξ:τρατιώτης ΥΙ. 298 ς. 
“Φυναποθϑνήσκοντες ἵΥ. 165 ἃ. Χ, 499 ἃ. 
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Συντρέχοντες Ιν. 137 ς. ὙΠ]. 340 ἃ. ΙΧ. 39 ἃ. 
Σύ γτροφοι Χ, 419 Ρ". 
Σώραχοι 1Π|.129 Ρ. 

Ταραντῖνοι ΙΝ, 134 ἃ. 1601 ν. Χ, 4068 ο. - ε, ΧΊΠ. 587 Ρ". 
Τιτϑὴ ΥἹ. 241 ο. Χ, 426 ο. 
Τοχιστὴς ἢ Καταψευδόμενος Χ, 431 ἃ. ΧΥ͂. 692 ἢ, Οοπῖ, 

Καταψευδόμενος εἐ ἱδβευδόμενος. 
Τροφώνιος ΥΙ. 242 ς. Χ. 417 ε. 
Τυνδάρεως ΧΙ]. 510 ἃ. ἀθὶ φιΐπαιο ΤΟΙ ΠΕΠΥ ὙΘΥΒῚΒ ΡΓδ6- 

πιϊδδὶβ νοῦ β κατὰ τὸν ᾽“λέξιδος Τυνδάρεων: 405 δὰ 
ἨεΙοπαπιὶ ἔαλι πηι τοΐογε θην οἰ μα ΘΌΒΟτΊΙ5, 

Ὕπνος Χ. 449 4. ΧΥ͂. 671 ἀ. " ἅλεξις ἢ «Ἀντιφάνης ἐν 
Ὕπνῳ ΧΗΠ]. 572 νυ. ᾿" 

Ὑποβολιμαῖος Χ. 431 ν. ΧΙ. 502 ". Οοπῖ, ἸἹδευδυποβολιμαῖος. 
()αῖδρος Ιν. 160 ες. ΧΠΙ. 562 «--. 
Φαίδων ἡ ἢ Φαίδρια ΨΠΠ]|. 340 Ρ. 
“αρμακοπώλης. Ὑἱάς ἸΚρατεύας. 
Φιλέταιρος. Υἱάς “ἜὨημήτριος. 
Φιλίσκος ΧΙΝ. 6042 ἢ. 
(ιλόκαλος ἢ Νύμφαι ΥὙΠΙ. 86 ". 
(ιλοῦσα Χ. 419 ν. ΧΗΙ. 74 Ρ". ς. 
Φρὺξ ΨΗ. 307 ὁ. Φρυγίου διασκευὴ Χ. 429 ε. 
Φυγὰς ἸΝ. 164 ἔ. ΥἹ. 229 Ρ. 
«Χορηγὶς ΥΙ. 287 ἔ. 
ἱβευδόμενος (Καταψευδόμενος 1) ΥΙ. 2ὅδ ν. Χ. 419 ν». Ψιάς 

Τοκιστής. 
πον ΟΣ δ λεμ ΝΘ 11. 107 «. δ. Οοιῇ, “Ὑποβολιμαῖος. 
ΑΙοχὶβ βαο5 ἔοοὶς ΕΠ νογϑιιβ [. 2 ἔ. 206 ἃ. μᾶγαβιει ρου 80- 

δὶ ὈΓΪ μια πὶ ̓ μγ  πίαη 6555 δὺ Αἰοχίάς ἐγαάαπε ΠΟΠΒΠΕῈ 

ὙΠ δ "Ε: 
ΑΙΕΧΙΒ ϑαμηῖι5. 

Σαμίων “Ὥρων β΄ ΧΙ. 572 ἢ, γ᾽ ΧΙ. ὅ40 4. 
ΑΠΕΧΟΝ, Περὶ αὐλῶν ἸΨ΄ 182 ο. 
ΑΜΑΝΑΝΤΗῸΝ ΑΙοχαπάτιηυϑ, Περὶ σκηνῆς ἼΙ. 843 ε. Ν, 414. 
ΑΜΈΠΙΑΝ Μαοοᾶο ἢ, 52 ς. ΠΙ᾿ 76 6. 114 ς. ες. ΥἹ. 967 ς. ΙΧ. 

369 ἃ. Χ. 42 ο. ΧΙ. 48 ἃ. ΧΥ. 6099 ε«. 701 ἃ. 
Γλῶσσαι ἸΝ, 179 ο. ο. 
“ΡῬιζοτομιχὸς ΧΥ. 681 ἢὶ 

ΑΜΙΡΒΙΔΒ οομηΐοι5 ἴ, 8. 6. 
᾿Αποχοτταβίζοντες Υ11. 307 ε. Χ. 426 ξ. ΧΙ. 473 ἃ. (ΧΥ. 

666 4.) ΧΥ͂. 667 ε. ἢ, 
«Κατεσϑίων (4) ΝΠ. 3106 Ρ. 
Κόννος . 218 ἃ. ΥἱΙ. 397 ς νι 908 ε. 
Σφενδόνη Υ]. 270 {. ΙΧ. 408 ε. Χ. 446 ἃ. 

Αμμονιῦν. 
Περὶ βωμῶν καὶ ϑυσιῶν. γ᾽ ΧΙ. 470 Γ΄ 
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Περὶ τῶν ᾽“49ἠνησιν ἑταιρίδων ΧΠΙ. 567 ἃ. 
ἈΑΜΡΗΙΟΚΑΤΕΒ. Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν ΧΙ, ὅ76 ο. 
ἌΧΣΡΗΙΟΝ ΤΜοδρίοιῖσ. 

Περὶ τοῦ ἐν ᾿Ελικῶνε μουσείου. β΄ ΧΙΥ͂. 629 ἃ, 
ΑΜΡΗΙΣ οοπιίοι 1. 8 6. 30}.6. 34 ο. 11.44.4. 47 ἴ. δ01. 

67 Ρν. ΙΝ. 168 ο. 
᾿ϑάμας ΧΙ. δ89 ἃ. 
Βαλανεῖον {Π|. 123 ε. 
1: υγαιχοχρατία ΨΗΠ. 336 ο. 
Τυναιχομανία ΙΧ. 3806 ε. ΧΙΝ. 6492 ἃ. 
4]: ϑύραμβος Γν. 17ὖ ἃ. ΧΗ͂Ι. 568 «. 
“Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις ΥἹΙΙ. 998 «. “. 
Ἔριϑοι Χ. 496 ἃ. 
Ἰάλεμος 11. 69 ». ΨἼ. 309 «. ΥΠ|Ι. 336 ε. 
Κουρὶς ΧΗΙ. ὅ607 ἢ. 591 4. 
“Δευκὰς (Π. 57 ν.) ΨΠ. 277 ἀ, 
Ὀδυσσεὺς ΧΥ. 691 ἃ. 
Οὐρανὸς 1{1.100 Ὁ. 
Πὰν Χ. 491 ἃ 
Πλάνος ΥΙ. 294 ἃ. Χ, 4238 ἃ. 
Οιλάδελφοι Χ. 447. 
Οιλέταιρος 11. 29 

Ανυνυλδ. 
Σταϑμοὶ Χ, 442 ". ΧΙ] 514 ἢ, ἐν γ' Σταϑμῶν ΧΗ. ὕ29 6. 

ἐν Σταϑμοῖς ὑΘΈΕΘΡΕΣΘΕΣ ΗΠ. 67 ἃ. ἐν τῷ πριότῳ τῶν 
τῆς “σίας Σταϑμῶν ΧΙ. ὅ00 ἀ. 

ἈΝΑΘΒΕΟΝ 1.12. 21 ἃ. [Ρ. 177 ἃ. 1892 ἢ. ΥἹ. 999 ". ἸΧ. 
3906 4. Χ, 497 ἃ. 429». ΧΙ. 400 ςο. 463. Α. 782 ἃ. 
472 ς. 47 ο. ἴ. 498 ς. ΧΙ]..533 ε. 584 ἃ. ΧΙ. 564 ἀ. 
599 ς. ΧΙΝ. 6834 «. ἢ. 63 ς- ὁ. 6406 ἀ. ΧΥ. 671 ε. 674 
ς. 4. 687 ὁ. 690 Ρ. ο. 6093 ἢ, βῥβ' τῶν μελῶν ΧΥ͂. 671 ἢ. 

ἴῃ Απδογθοπίϊβ Ἰαπάσπι ερισταπιημα Ογεῖδς ΧἼΊΠ. 600 4. 6. οοπι- 
τηθπίασίο5 ἦὰ ΑΠΔΟΥΘΟΠ 5 οαγιΐηδ Βουίρβοσο (Βαηδοίθοι Ῥοπ- 
ἐϊοιβ. Ατιβέασοβ. ΤοΠΆΙΊΒ. 

ΑΝ ΑΘΆΤΙΙΒ, ΨΙ14Ε δά 1. 14 ἀ. 
ἈΑΝΑΝΙΟΝ δ ἰαμβοποιὸς ΠῚ. 785. ὙΠ. 952}. ΙΧ. 370 ". 3“νά- 

γιος ἢ “Ἱππῶναξ ἐν τοῖς Ἰάμβοις ΧΙΥ. 62 ο. 
ἈΝΑΧΑΘΌΠΑΒ, Εἰὰ5 βοηίεπέϊα ἄς ΝῊ ἱπογομιομίο 1{. οαρ. 87. 

Ρ. 104. εἀ. ποκέταδο. 
υσικὰ 11. 57 ἃ. 

ΑΝΑΧΑΝΘΕΙΘῈΝ οσοπιίΐουβ ἴ, 99 Γ᾽ 34 4. 11.39.. 48 ἃ. 57 ο. 

68 "ν- Υ. 2992 ν. ΧΕ. ὅ02 Ρν. ΧΥ. 655 "ν. βσόποῦοὸ ΒΒοάϊιβ 
εχ Οδπῖτο ἔχ, 374 ". κἱ {πὰ οοπιοοάϊα νἱοξοντίαπι ἤθη τὸ- 
Ροτίαββθξ, δἂπὶ ὩῸῚ τοίγδοία ας, βοά ἴῃ ἕοσα. ἀθὶ ἘΠ πΠ5 οἵ 

θάοτεβ νοπάτιπειν ἀϊποο. ϑοῃαμ μἰζέοτο οοπδιιονογαξ δέζαο ἰξα 
6 πιθ10 {0]1ογα ΙΧ. 374 ἃ. ". 
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᾿“4γροῖκοι ΧΙ. 468 ἔ. 481 ἔ. ΧΙΨΡ. 645 ΡΝ. 
᾿“γχίσης ΥἹΙ. 268 Ρ". 
«Αἰσχρὰ Χο ΧΙ 502». 
᾿ΑἈντερῶν ΧΙΝ. 654 Ρ. 
Γεροντομιανία ΧΗ. 870 ἀ. ς. ΧΙΨΝ. 614 οε. 
Φιϑύραμβον αἰϊφααπάο, ἀοοιίδδα Ἀπαχαπάγιος. ἐγαάιέξων ΕΧ, 

974 α. 
Ἡρακλῆς ΧΙΝ. 638 «ες. 4. 
Θησαυρὸς Ιν. 176 «. ΧΥ͂. 094 ε. ἢ. 
Ἱερκίον Π|. 106 ἃ. 
Κυνηγέται ΝΊ. 247 1. 
“Δ υκοῦργος ΠΙ. 105 ἢ, ΥΠΙ. 329 ε. 
ἸΠελίλωτος Χ. 400 ε. ΧΙΨΡ. 6054 ἔ. 605 ἃ. 
ΝΝηρεὺς ὙΠ. 298 ε. 
Νηρηίδες ΧΙ. 482 ο. 4. 
᾽Οδυσσεὺς ΝΙ.997}. 9438: ΗΠ: 507 ξ: 
ὋὉπλομιάχος ἸΡ. 182 4. ΧΙΝν, 6034 ε. 
Πάνδαρος 111, 10 ἴ. 
Πόλεις ΨΠΠ. 299 «. ἢ. 

Πρωτεσίλαος ΙΝ. 131 ἃ- ΧΙ]. 558 ἀ. ε. ΧΡ. 689 ἢ 
Σαμία, ΨΙ. 925 ἃ. 

Σατυρίας ΗΠ. 9ὅ ς. 

Τηρεὺς ἸΚ.. 166 ἀ. ΙΧ, 378 ἢ. ΧΥ. 691 ἃ. 
Φαρμακομάντις ΘΙ 
(ιαλ ̓ ηφόρος [ν. 176 ἃ. 

ἈΝΑΧΊΙΑΚ οοπιΐοιβ ΕΠ. 69 ἃ.». 68 4, ὙΙἼ, 954 ο. ΧΙ. 784 ἃ. 
.«ὐλητὴς 1Π|.124 
Εὐανδροία ΝΙ. 224 ἃ. 
Ἱαλυψὰ 1]. 9ὅ ς. 1, 171 ἢ. 
Κίρκη 1Π|. 95 ". ΙΧ, 374 ε. . 
«1υρὺὑποιὸς ΙΝ. 188 ". ΧΗ, 548 ς. 
Π]άγειροι ΠΠ| 9 ΡΝ. 
ἹΠονότροπος ΝΠ. 307 ς. ὙΠ]. 349 4. 
ἹΝεοττὶς Ι. 954 6. ΧΙΝ. δ58.ἃ. 572 ". 
“Νηρεὺς ἊΝ 96 Ὁ; 
᾿Ορνιϑοκύμοι ΧΙΝ. 6 ἃ. 
Πλούσιοι Χ. 410 6. 

“γάχινϑος ΧΙΨ. 029 ο. ἐν “γαχίνϑῳω πορνοβοσχῷ ἸΝ, 5.85, 
αὐὶ ἐν “Υακίν ϑῳ ἢ Πὸορνο͵ "οσχῷ ορῃίοοῖξ μιν οἱ ΣΠΔΘΙΒΟΓῸΒ. 

Χάριτες Χ. 416 ὃ. 

Χρὺ 'σοχύος Ν. 416 4. 
ΑΝΑΧΙΜΆΝΡΕΝ, “Ηρωολογίω ΧΙ. 498 ΡΝ. 
ΛΝΑΧΙΜΕΝΕΝ [μα ΡΒΔΘΘΠΙΙΕ, 

Βασιλέων μεταλλαγαὶ ΧΗ. 581 ἀ. 
Πρῶται ἱστορίαι Ν]. 281 ο. 

ἈΝΑΧΙΡΡΟΣ οοπιΐοιϑ. 



ΝΌΡΕΣ ΒΟΒΙΡΤΟΙΕΟΜ. τ 9.) Ὁ 

Κεραυνὸς Χ. 4168 
ἹΚεραυνούμενος ΧΙΠ. 610 ἔν 
Κιϑαρῳδὸς Εν. 169}. 
Φρέαρ ΧΙ. 486 «ες. ἢ. 

ΑΝΡΈΕΛΒ πιϑάϊοι5 ΠῚ. 11 6. ΧΥ͂,, 675 ς. 
Περὶ δαχέτων ΥἹ1. 312 4. 
ΤΙερὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων ΥἹ]. 312. 6. 

ΑΝΡΒΕΑΒ ῬαΠΟΥΠ (Δ Π1|5. 
Σιχελικὰ χατὰ πόλιν. λγ΄ ΧΙΨΝ. 684 ἃ. 

Ἀνρβιξοῦδ. Ναξιακὰ ΠῚ. 78 «. 
ἈΑΝΡΒΕΟΟΥΒῈΝ πιρήϊοιι ]. 28 ". 
ἌΝΡΕΟΝ ΑἸοχαπάτίηιβ. Χρονικὰ ΤΥ. 184 Ρ. 
ἌΝΡΕΟΝ πιράϊοιι5 ΧΥ͂, 680 6. 
ἈΝΡΕΚΟΞΤΗΈΝΕΚ. Τῆς Ινδικῆς παράπλους ΠῚ. 93 ". 
ἈΝΡΒΟΤΙΟΝ [Χ, 37 ο. 

Γεωργικὸς ΠΠ. 82 ὁ. Ἀπάγοξϊοῃ ἀπὲ ῬΆΠΙρΡρυ5. ἀὰὲ Ηδρομῖοπ 
᾿ς ἐν τῷ Τεωργικῷ 11]. 75 ἀ. 

ΑΝΙΟΘΈΤΟΝ στδηηηδέϊοιι5 ΧΙ, 783 ο. 
ΑΝΟΝΥΠΊΙ. 

τῶν κωμικῶν τις ΧΙ. δ74 6. δὲ ἀς ΑἸο Ια τπόθοῖο, 
τὶς τῶν παρωδῶν ΧΗ, ὅ71 ». Ος ἐδίδαξαν ἀριστερὰ 

γράμματα Π]οῖσαι. 
κατὰ τὸν εἰπόντω ποιητὴν «“Οττι κεν ἐπ ἀκαιοίμαν γλῶτταν 

ἔλθῃ“ ΡΝ. 217 ο. 
τῶν τραγιχῶν τις Χ. 458 ες. ἵ. Ἴσχειν χελεύω χεῖρα δεψῶ-- 

σαν φόνου. 
ὃ τὴν χυχλικὴν Θηβαΐδα τ πεποιηκὼς ΧΙ. 46 ε. 
᾿Αρτέμιδος ἄσμα ΧΙΝ. 636 ἃ 

ἈΝΤΗΒΛΑΕ Τὐπαϊ! ἡ διὰ τῶν συνϑέτων ὀνομάτων ποίησις Χ, 
44 ἃ. Ρν. 

ἈΝΤΗΙΡΡῸΝ (2) οοπιΐοιιβ, 
᾿Εγχαλυπτόμενος ΤΧ, 4038 6. 

ἈΝΤΙΟΙΙΒῈΣ Αἰποηΐοηβὶ ΧΙ, 466 ο. 
ἸΙΝύστων β ΙΝ. 157 ἢ. ες’ ΧΙ. 40θ ε. οη΄ ΙΧ. 384 ἃ. 
᾿Εξηγητιχὸς ΧΙ. 478 ". ο. 

ἈΝΤΙΠΟΊΤΌΣ ΘΟΙΆΪΟΙ5. 
Ζηεμψίμοιρος ΧΙΓΝ. 66 ο. 
Ὁμοία ΧΙν. 642 ἃ. 

Πρωτόχορος 11.109 4. ΥἹ. 940 ". 
ἈΝΤΙΘΟΝῸΝ Οἀγγβέῖιβ 11. 44 ε. ΧΙ]. 547 ἃ. 

᾿ΑἽντίπατρος 1{Π1. 82 ΡΝ. 
Βίοι ΤΡ. 162 ε. περὶ τοῦ Ζιονυσίου βίου τοῦ “Ἡρακλείτου, 

τοῦ ἐπιχληϑέντος Πῆεταϑεμένου Χ. 437 ε. Ζήνωνος 
βίος ΨΙἼΠ. 846 4. ΧΙΠ. 508 ο. ὅθ ἀ. 6008 ε. 607 ε. 
ΠΠενεδήμου βίος Χ. 419 εἐ. 

Περὶ λέξεως͵ ΜΙ, 88 ἃ. ΝἼ, 2397 ςε, 808 ἢ, 
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ΑΝΤΙΜΆΘΗΌΒ ΟΡ Ποπίαβ ΧΙ, 480 δ, 
“Ιῶτοι Υ11. 300 ἃ. 
Θηβαὶς ΥἹΙ. 304 ς. ΧΙ, 409 ἢ, πέμπτον Θηβαΐδος ΧΙ. 408 ἃ. 

47 4. 482 ἢ. 
“υδὴ ΧΙΗ. 597 ἃ. τῆν. 

ἈΝΤΙΟΟΗῦΣ ΑΙΟΧΑΠ ΓΙ ΠἸ5. 
Περὶ τῶν ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδία κωμῳδουμένων ποιητῶν ΧΙ. 

482 ε. 
ἈΝΤΙΡΆΤΕΝ ἢ ΑΥΒΘΉ 515 βίοϊοιιδ, 

Περὶ δεισιδαιμονίας. δ΄ ὙΠΙ|, 8340 ς, ἢ 
ΠΙερὶ ὀργῆς ΧΙΝ. 6048 ξ. 

ἈΝΤΙΡΗΑΝῈΒΝ Θομΐοι5 1. 3», Ε, 4 δ. 8 ἃ. 11 ο. 12 Ρ. ο. 14 ἢ, 
1ὅ.4..18.0. 29.1. 93 ἃ. 27... 28. Δ: Ἐξ. 98.» ἀν 5, 
44. 4 ἃ. 47". 49 Ρν. ο. 86 ε. 60 ο. 608 ἃ. 6060 ἀ. 
ο. 80. Ρ. 168 εἀ4. ποβέγαθ, ΠῚ, 98 Ε, (αϑὶ ε8ὲ.,,»κατὰ τὸν ᾿.“Ζ4ν-- 
τιφάνους Κλεοφάνη “Ὁ ΧΙ. 781 ε, ΧΗΙ. ὅδῦ α, ὅθῦ Ἰ᾿ 
Χν. 086 ο. ᾿Αντιφάνης ἢ ".“Δλεξις 11. 66 ἐ. 

᾿“Ἵγφοῖκος ἢ Βουταλίων ΥῊ. 304 Ν. 319 Ρ. ἐν Βουτιιλίωνι, 
ὕπερ δρᾶμα τῶν ᾿“γροίκων ἐστὶν ἑνὸς διασκευή ΠΗ], 
808 ἃ. ἐν ᾿ἀγροίχῳ, ἸΧ. 392 ο. 396 “. ΧΗΙ, δὅ67 ἀ. 
ἐν ᾿“γροίκοις Χ. 44 ἔ. ΧΥ, 692 ἢ. 

"ἄϊολος Χ. 444 ςο. ΧΙ. 5582 
᾿ΑἸχέστρια 1. 304 ". ΙΧ, 402 ἃ. ΧΗΙ, ὅ86 ἃ. 
᾿“Ἰχοντιζομένη Χ, 441}. 
᾿“λείπτρια 1Η.. 128 Ρ. 
τ ΑΔλιευομένη ΝΠ]. 338 ε.- 339 ν. ΧΠΙῚ. ὅ86 ἃ. 
"Ἄλκηστις ΠῚ. 199... ΧΙ]. δ58 ο. 
᾿Ανταῖος (2) ΧΙΙ. ὅ44 Γ, 
"ΑἌντεια {{| 127 ν- ΧΥ͂. 690 ἃ. σοηῇ, «ὦ ΧΙ, ὅ44 ἢ. 
᾿“Ἱργυρίου ἀφανισμὸς ἸΧ, 409 ἃ. 
᾿Ἄρχαδία Χ. 444 ". πἰδὶ Ιεροπάσμι ἐν ᾿“ρκάδι. 
᾿“ρχκὰς ΧΗΙ. δὅ8θ. 
“““ρπαζομένη ΙΧ, 401 ἢ. 
,“ρχιστράτη ΨΙ1: 329 δ. 
"ἄρχων ἵν. 149 {, 
᾿“᾿σχληπιὸς ΧΙ, 48δ Ὁ. 
ὐλητὴς Ὑ ΠΩΣ 61 8:}. 
«“Ἵὐλητρὶς 1 ἢ ΖΔίδυμαι ΥὙΠ|. 348 ἁ. 
«Αὑτοῦ ἐρῶν. γιάς “Ἑαυτοῦ ἐρῶν. 
᾿“φροδίσιον Χ. 449 ν. 
᾿“4 ροδίτης γοναὶ ΧΙ. 457 ἀ. ΧΡ. 6066 :.- 007 Ρν. 
Βάκχαι Χ. 441 «. : 

Βοιωτία 11]. 84 ἃ. ΙΧ. 367 Ε. ΧΙ. 474 ε. ΧΙΝ, οὁ00 ε, 
Βομβύλιος ΠΙ. 195 1. Οομξ, αἀ ΙΚ΄. 101 ε. 
"ουταλίων. γιάο ᾿“Ἵγροῖκος. 

Τάμοι Π]. 98 ἃ. Τάμος ΤΥ, 100 4. 109 ἃ, 
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Γανυμήδης Χ, 458 ἴ. 459}. 
Τά ἄστρων. γιάς Κνοιϑιδεύς. 
Τόργυθος ὙΠ. 8340 ο. 
“Ζ]ευκαλίων ΠΙ. 118 4, ΧΙΥ. 646 ἢ. 
Ζ,δυμαι. Υἱάς ,“Τὐλητρίς. 
“Ἵἴδυμοι 1:17 ἃ ΜΙ 9917 1. ἸΧΟ Ἐπ άσϑιας; 

Ζ:ορύττων. γἱάς Θορίχιοι. 
ἐπα ε Χτ᾿ δ03 « 
“Ζ)9απεταγωγὸς ΙΝ. 1601. 6. 
“]ύσερως ΜΙ. 100 ἢ. 
“Τύσπρατος γ1Ι. 2602 4. ΧΙΝν; 661 ἢ. 
“]ωῳδώνη ΧΗ, ὅ96 ἃ. 
“Εαυτοῦ ἐρῶν ΧΥ. 678 6. ““ὑτοῦ ἐρῶν Χ. 4δὅ 
ἘΕὐϑύδιχος Ιν-.. 169 ἀ. ΥΙΙ. 393 Ρ". 

“Ζάκυνϑος (Ζαχύνθιος1) ΧΗ, δδ8 ς-. 
Θαμύρας ΥἹΙ. 300 ο. 
Θομιβύκιος (4) Ἰ᾿΄. 16] 6. 
Θορίκιοιε ΧΙ. ὅδ 4, Θορίκιοι ἢ 4ἸΠορύττων ΧΥ͂. 689 6. 
Ἰατρὸς ΙΝ. 178 ἃ. 
Ἱππεῖς ΧΙ. 508 Ρ". 
Καινεὺς Χ. 443 ε. 
Κᾶρες ΠΙ. 134". 
Κάρνη (1) ΧΙ. 5603 ". , 

Ἀἰροιδὰς ΧΙ. ὅ86 4. 
Κιϑαρῳδὸς ΨΗΙ. 342 ἀ. Κιϑαριστὴς ΧΥ. 6081 ς. 
Κνοιϑιδεὺς ὙΠ. 987 ς., Κνοιϑιδεὺς ἢ ΤΓάστρων Χ, 448 «ς. 
Ἱορινϑίω 1Π| 95 Ε, 
Κουρὶς 1ΠΠ|. 120 ἃ. ΨΙ. 303 ἢ. 
Κρῆτες Η. 7 «. 
Κύχλωψ ΥΠ. 9295 ἢ, ΙΧ. 402 ε. 
ΚΚώρυχος 1Κ...101 ἃ. ΙΧ, 366 ο. 409 -ο. ἃ. 
ὑετὸς ΧΙ. 480 ἢ, 487 Ρ. 
“άμπων ΥΙΙ. 307 4. Χ. 428 ἀ. 
«““επτινίσκος ΧΙΝ. 641 ζ, 
(“Ζευκὰς) 1. 68 ἃ. 
“Ζεωνίδης δ, 499. ὁ, 
δε ἐν, δ γι. 950 4..2ὅ8 Ὁ. 
“Ζυδὸς Χ. 445 ε. 
“ύκων ΥἹ11. 999 6. 
Πἤειλανίων Χ. 4923 4. 
ἹΠέτοικος ἸΝ. 170 ἀ. 
ἹΠητραγύρτης ΧΗ. δ 58 ο. 
Πίνως 11. 58 ἃ. 
ΠΠισοπόνηρος ΨΙ, 9906 ες. 
ἡπνήμάτα Ὶν. 161] ἃ. 

ΠΠοιχοὶ ΥἹ, 298 ἃ, ο. 
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ἡΤέστις Χ. 441 ο. 440 Ρ". ο. ΧΙ, 494 ες. 4. ἐς ᾿ 
ΝΝεανίσχκοι Ι. 294 ο. ᾿ 
Νεοττὶς ΤΙ. 108 ε. ΥΙ᾽. 993 ο. ΧΙΠ, 586 ἃ. 
Οἰνόμαος ἢ Πέλοψ ΤΥ. 180 6. 
Ὅμοιαι ΙΥ. 18 ο. Ὅμοιοι ΧΙ. 471 ο. ΧΙΥ͂, 642 ἃ. 

ῬὉμοπάτριοι ΧΙΝ, 6050 ν". 
Ὀμφάλη ΜΠ 119... 19 9}. δ Δ» 
Ὃμώνυμοι 6. 43 Ν. ς.} 1Π|, 74 4. ε. 
ΠΙαιδεραστὴς γΠ. 309 ἢ 
ἸΠαράσιτος 1]. 90». 118 6. ἸΨ΄. 1609 «. ΥΠΙ, 308 ἃ, ΙΧ. 

970 ε. 
Παρεχδιδομένη ἸΝ, 150 ο. 
Παροιμίαι 11. 00 ε. 
Πέλοψ. γιάς Οἰνόμαος. 
“Πλούσιοι ὙΠ. 849 ε. 
ΤΙοίησις ΨΙ να, 
ΙΠοντιχὸς ΝΠ. 3092 ἢ΄ 
“Προβατεὺς γΠ θὅχος 
Προῤβλί͵ ματα Χ. 40 ε-ο. 
ἸΠρόγονοι ΥΙ. 238 4. 
Σαπφὼ Χ, 4500 ε. 40] α. 
“Σαληρίαι Π ἃ: 
ΣχύσηΟΥ͂Ι. 248 ς. 2417 ξἔ, ᾿ 
Στρατιώτης ἢ ΤἸύχων 1Π, 108 6... ΨΙ. 257 ἃ. ΙΧ, 397 ἃ. 

ΧΙΕΝ. 604 ε. 
Τίμων 11. 309 ἃ, 
Τραυματίας Χ, 440 α«, 
Τριταγ ωὠνιστὴς ΧΙΝ. 043 ε. 
Τυφρηνὸς ΥἹΙ. 240 ἢ. ΥἱΙΙ. 399 ο«, 
Τύχων. Ὑιάς Στρατιώτης. 
Ὑδρία Π|. 104 ἃ. ΧΗ. ὅ72.ἃ 
Ὕπνος ΧΡ. 671 4, "“4λεξις ἢ "Αντιφάνης ἐν Ὕπνῳ ΧΗΠ. 

7.2 Ὁ; 
Οιλέταιρος ΤΧ, 396 ἃ, 
(ιλοθήβαιος Τ᾿. 169 4. ΥἹ, 99 ξ, ΧΙΝ, 6022 {. 
ιλομήτωρ ΠΙ|. 100 ἃ. 
Φιλοπάτωρ ΧΗ], δδ9 4. 
(ιλῶτις ΝΠ1. 29 ςο. ΧΙΝ. 6602 Ρν. 
ὠρεάρριος ΧΥ. 691 ἃ. 
«Χρυσὶς Τν 172. .ὃ. ΧΙ. 01 ὁ. 

ἈΝΤΙΡΗΛΝῈΞΣ ἱπη 00, 
Περὶ τῶν ᾿“1ϑήνησιν ἑἕταιρίδων ΧΠῚ, 507 κα, περὶ ἕται- 

ρῶν ἌΠῚ, δὅ80 Ρ. ἔ, 587 Ρ. 
ΛΝΤΙΡΗΟΝ οταξοτ. 

Κατ᾽ ᾿“λκιβιάδον λοιδορίας ΧΠ, δῶ ". 
Πολιτιχκὺς λόγος Χ. 423 ἃ. 
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Περὶ ταῶν ΤΧ, 397 ο. 
ἈἌΝΤΙΡΗΟΝ ἐτγαρίουβ ΧΥ͂, 679 ἢ, 
ἈΑΝΤΙΡΗΟΝ. Περὶ γεωργικῶν ΧΙΥ͂. 650 6. 
ΑΝΤΙΒΤΗΕΝΕΣ Θϑοοταίίοι Κ΄, 157 "ν. Ψ. 210 ". 290 ς. ΧΙΗΙ, 

518 ἃ. 594 ἃ. ΧΙΠ, 589. 
᾿“Ἵρχέλ αος Ν. 2390 ἀ. 
᾿“σπασία Υ. 3230 ἀ, 
Τῶν Κύρων ἅτερος Υ͂. 220 ἃ, 
ΙΠολιτικὸς ΚΝ. 290 ο. 4. 

Τροτρεπτικὸς ΧΙν. 60ὅ6 ἢ 
“Σάϑων Υ΄. 290 ἃ. ΧΙἧΙ. δ07 α. 
Φυσιογνωμονικὸς ΧΙΨ, 66 {. 

ἈρΡεύταϑ ΠῚ. 63 6. Εοτέαββε [ἄθπὶ 4ὰΐ ἈΡΟ]]45, ἀθ 4πὸ ἰπΐτα, 
ΑΡΙΟΝ ΑΙεχαπάτϊπιβ ἱ. 10 ἢ, ΧΙ. 501 4. ὁ. ΧΥ͂. 6049 ε. 

“Περὶ τῆς ̓ ““πιχίου τρυφῆς ΥἹ[. 294 “. 

Περὶ τῆς “Ρωμαϊχῆς διαλέχτου ΧΥ͂, 680 4. 
ἈΡΟΙΟΒΟΚΟΚ ἀτιἐπυχοίίου Χ. 418 ἢ, 
ἈΡΟΙΠΟΘΟΕῸΚΒ (Λάταμιυ {6 Π1|8)}, 

Παρϑικῶν δ΄ ΧΥ, 682 ο. 
ἈΡοΙΟθομῦδ᾽ Αὐπμοηϊοηβὶ Ἡ, Θὅ ὃ, ΠῚ, 81 ἢ ΤΡ, 179 [, ὙΠ, 

3900 ἃ. ΧΙ. 485 4. 497 ἢ, ΧΙΝ. 6040 «. 6415 6. 
Ποὸς τὴν ᾿“ριστοχλέ ἔους ἐπιστολὴν ἀντιγραφὴ ΧΙΨΥ, 636 Γ΄ 

Περὶ τῶν ᾿“ϑήνησιν ἑταιρίδων ΧΙΗ͂, ὅ80 ἃ. περὲ ἑταιρῶν 
ΧΙ, 591 ς. [Ιἄοὰ ἠδδὰ τοβρίοίςιν ΧἼΠῚ, 567 ἃ. 583 ἃ. 

Περὶ ἐτυμολογιῶν ΧΙ. 483 ἃ. 400 τοβριοἰέυτ 452 ο. ̓ Ετυμολο- 
γιῶν β' 11. 08 ς. 4. τῶν ᾿Ετυμολογουμένων α' ΧΙΥ͂, 008 ἃ. 

Περὶ ϑεῶν ΥΗ. 325 ν. ΧΗ. 571 «. 
Περὶ τοῦ “ρατῆρος ΧΙ, ὅ01 ἃ. 
Περὶ γεῶν καταλόγου. ἐ ΠΙ. 82}. 
Περὶ ΣΣώφρονος 11. 89 «ἃ. ΥΗ. 309 4. γ' ΥἼ. 281 ς, 

ἈΡΟΙΠΟΘΟΕΒῸΝΣ οομΐοιβ ἰ. 3. 6, 
ἈΡΟΙΤΠΟΒΟΒΌΞΣ οοπιΐοιβ Οἀγγβέπι ΧΙΨ, 064 ἃ. 

Τραμματιδιοποιὸς γΠ. 280 «. 
“έρεια ΝΙ. 248 ἃ. 
Προικιζομένη ἱματιόπωλις 1Π 706 «ἃ, 
“Σφαττομένη ΥἹἱ. 248 ε. 

ἈΡΟΙΟΘΟΒΟΝ οομηΐοιιβ ἀ6]οι, 
᾿Αποκαρτερῶν. γιάς Φιλάδελφοι. 
᾿πολιποῦσα ΜΠ. 12 ἃ. 
(ιλάδελφοι ἢ ̓«“ποκαρτερῶν ΧΙ. 472 ο. 

ἈΡΟΙΟΡΟΚῦΣ Ογτγοπδοιβ ΧΙ, 487 ". 
ἈΡΟΙΙΟΒΌΒΟΌΝΣ πιθάήϊοιϑ. 

Περὶ μύρων καὶ στεφάνων ΧΥ, 67 «. ἔ. 6088 6. 
ΛΡοιμορθοῖῦν, Περὶ ϑηρίων ἈΝ, 981] ἀ, 
ἈΡΟΙΠΟΡΌΚΌΝ ΟΥδίΟΣ Αὐπ δ ἰοβεῖς τ} 5 ἀἰχὶξ σα μϑϑαρ ΟΥ̓ΔΕΙΟΠΙΙΝ 

ἃ Πεμιοβέμοηθ οοηϑοχὶριϊ5. ἈΠ, 579 ". 

ΛΤΉΚΝΑΕυ5. ΠῚ, 11} 
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ἈΡΟΙΠΟΝΙΌΒ ἐν Τριηριχῷ ΠΙ. 97 ἃ. ἐἥς, 
ΑΡοιμονῦΝ. Ηοτορ 5 πιοάϊουβ. Ὁ 

Περὶ μύρων ΧΥ͂. 688 ε. 
ἈΡοιμονιῦ5 ΒΒοάϊαυ Υ. 191 {, ὙΠ]. 283 ἀ. 

(ἡργοναυτικὰ) ΧΗ ὅδ 
Περὶ ᾿Αρχιλόχου Χ. 451 ἀ. 
Περὶ Ναυχράτεως χτίσεως 11. 983 ἀ, 

Αροιμονιῦβ ϑοέαάία Μαχοπίξας ΠΙΐι5. 
Περὶ τῶν Σωτάδου ποιημάτων ΧΙΥ͂, 620 Γ. 

ἈΡΟΙΠΟΡΗΆΑΝῈΒ ὈΟΠΪΟΙ5, 
ΖΙαλὶς {Π.114 ἢ. ΧΙ, 4607 ἢ. 
Κρῆτες ΧΙ. 48 6. ἡ). 

ἈΡΟΙΙΟΡΗΑΝΕΒ δοίοιι5. ᾿“οίστων ὙΠ. 981 ἃ. ὧν 
ΑπλπΟκ οοπιίοις Π. 80 ". ΠΙ, 123 ς. ἢ, 
"δωνις {Π{| 9 6. 
Καμπυλίων 11. 47 ἃ. ΠΙ. 86 ἀ. 10 «ς. Ε. ᾿“ραρὼς ἢ Ἐνβου- 

λος ἐν Καμπυλίωνι ΧΙ. 472 ε. ΧΠῚ. ὅδ ς 
Πανὸς γοναὶ ΙΝ. 17 ἔ. 
γα ζρ Δ 0, 287 ἃ. 

Απατὺβ ΧΙ, 489 4, 6. 490 α, 499 ν. 
Ἀκοηλθάτηῦβ ΨΥ, 168 ἃ. 
ἈΒΟΗΕΡΙΟΌΒ ΘΟΙΏΪΟῚΒ, 

“Ιαμαρτάνων ΧΙ. 467 ε. 
Θησαυρὸς ΥΠ. 992 ς. 994 ". 

ἈΚΟΗΡΙΑΟΒ ὉΠογβοποβϑίίᾳ ΓΧ, 409 ο. 
Ἴαμβοι ΧΙ. δ54 ε. 
Ἰδιοφυῆ ἸΧ. 409 -ς: 

ἈΚΟΗΕΜΆΘΗΟΝ, 
Εὐβοϊχῶν ΝΌΜΟΝ 

ΛΕΟΠΕΒΊΚΑΤΟΡ Οοἴουβ [Ρ΄, 162 ». ὙΠ. 314 ἢ, βιγτακώδων διέ 
Οεἴουβ 1. 4 ἀ. Τογρβίοι!β. ἀϊβοϊραϊαπι ἔαΐβδα αἷέ ΟἸθασοῆι5 
ὙΠ. 337. ". οἰγοιαπανσαντξ ἔογγασαπη ὈΓΡ πὶ νησὶ 5. σα νι58ἃ 
οἵ δοσυπι {τᾶς ἱπῖτα υϑπέλεπι βπὸ {{{{ 110 ἢ ὙΠ. 978 ἀ, 
σἰχὶς δαγάαπαρα!ῖ ντέα ὙΠ, 294 ἢ, πολυϑρύλητος ἐπὶ τῇ 
ὀψολογίᾳ ΥΙ. 9 5}: 

Οάσπιοῖ ἐρίουπι (ΠῚ. 104 2.) ἂν αἱτῖ9. Γαστρονομία.» αν αἰτὶ5 
ἩἩδυπάϑεια., αἷν αΠ1|5 “7]ειπγολογέα 5. αἰ ΑἸ115 ᾿Οιψοποιία πομιῖ-- 
παίυν ἴ. 4 8, υδὶ ἰηϊέϊαιι ΦαΣα δε Ε Δρροπίξζυσ, Ὑογαπι οϑέ 
Γαστρολογία ΜΠ]. 278 α. οὐπῇ, ΠΙ. 104 ν. Κ΄. 1602 "ν. Χ, 
457 ς. ΓΑαστρογομιία 11. ὅ0 ο. ΠΙ. 92 ἀ, Ἴη. 293 ἢ, 
320 ἃ. ΥὯἼΠΙ. 38 ἀ, ς. Ἡδυπάδειαν ποπιϊπαξ ᾿υγποειβ αν 
πὰ ὙΠ, 285 ἢ. 313 [. οἐ Δεβουδοιβ 306 ἃ. Ὀψολογέα 
ὙΠ. 396 ". ὀψοδαίδαλος γοοσδξιν Ατομοβέγαξις {{}, ἼΠΙ ν. 
ΤΟῦ 6. οἔ 411}. ὃ δειπινολό ἰογος 1. 99. δ, σαγιμθη ἀϊοαξασπι ἔπὶξ 

Μοβομο ΠΗ. ΠῚ Γ, ὙΠ. 975". 30} 4. οἐ Οἰοαπάγο ΥἹ. 
278 «. χιΐὶ Κλέχεγος ποιαιϊπαΐυν ΚΠ|. 399. ς, ῥταδοορέα βιιὰ 
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αἦ Ηεεοάϊ δὐὲ 'ῬΠεορηἑ ἀΐβ πιοάππι (ΠΠ, 101 5, ὙΠ. 278 6, 

ΟϑάΑ4 ς. 9280 ἃ. 398 Ἴ) (τά ά1ς Ατομοβίσαξαβ : 4υατα ὃ τῶν 
ὀψοφάγ ων Ἡσίοδος 1 ἢ Θέυγνις νοοφέιν ΨΠ, 310 ἃ. ὁ Πυ--: 
ϑαγορικὸς δι᾿ ἐγκράτειαν ᾿«Ἵρχέστρατος ΥΗ. 288 8. ἰρβὰ- 
4π6 {ΠΠ μταβοορία χρύσεα ἔπη ΚΠ. 320 Εν, φιαδὶ ϑεογονία 
φιαράδπι ἰδοέαγὶ ἃ» Βοιμιπίθι5 σι] ο5ὶ5 ἀἰουπέιν {ΠἰΦ 104 ΡΒ. 

Ερίουτο νίδμι ψο]ιρέαεϊβ ἄξδριντε Ατομεοβέγαίξυβ Εἰ. 101] ἢ. 

Θαγπιθ ἢ. οἶμ5 ΟἸΓΎΒΙΡΡ.15 ΠηΘίΤΟ ΡΟ] ἢ γοσανῖξ Εἰ ρίσιγοας ρῃ1]10- 
Βορ ας {ΠΠ{ 104. ". εοάοιῃ Ἰοοο παροπάπη σοηβιϊ οἰπὶ ἐπ- 
Ρίθὰ5 ΡΒ αοηἑἀϊ5 βου ρεϊβ ὙΠῚ. 38 ἀ. 6. Χ. 457 ἀ. 6. 

Οπαίυν 1. 29 "-ἀ. 11. θ4 α, {Π|, 10 ἃ. 111 6. Υ1. 978 ὃ. 
ΘΑ ΒΡ, -ϑῦ,ς, ϑὐόθου ἢ τ θὲ: 2.3901..6. α΄ 
302 ἃ. ν. 308.ε, 80 ε. 8507 ἃ. 311 - ὁ. ἢ 314 
πιά τ Πα, 5 τ ϑαουδυρ, ϑόθίας δ. 391 
324". 339 ἀ. ε. 326 ἀ.- 527 4. 2328 ἃ. .390 ἃ. ". ΙΧ. 
384 υ. 399 ἃ. 

ΑΒΟΗΈΆΤΚΑτΤυΣ. Περὶ αὐλητῶν ΧΙΨ, 6834 ἀ. 
ΑπΟΒΙΙΘΟΗῦΚ 1.1.6: 1 88. 308. Π..52 1. 1Π- 76 ". 

86 ". 107 ἢ. 122 ΡΝ. ΡΥ], 167 ἀ. Υ. 180 ε. ΨΙΙ. 999 ἃ. 
ΙΧ. 3881, ΣΧ. 438 ες, 447 νυ. ΧΙ. 5283 ἀ. 2 ο. ΧΙΗΠ. 
94 ἀ. ΧΙΝ. 0237 ο. 028 ἃ. 659 ἀ, ΧΥ. 688 ε. 

Ἐλεγεῖα ΧΙ. 488 ο. 
Τετράμετροι, Χ, 41 ἃ. 
Περὶ ᾿χρχιλό ἰόχου 5οτὶρεὶξ ἈΡΟΠομΐτβ ἈΒοάϊις Χ. 451 ἀ. 
Περὶ τῆς παρ᾽ ᾽«“ρχιλόχῳ ἀχνυμένης σκυτάλης βοτίρείε Ατἱ- 

Β(ΟρΒαμεβ ὅ' σταμπιπδίϊοι5 {{Π, 8 ὅ 6. 
ΑΒΟΗΙΜΕΙΙ δρὶ σταιοπιὰ 1η πάγοι Ηϊογοηΐβ Κι, 909 "" - 6, 
ΑΚΟΗΙΡΡΟΌΝ ΘΟΙΒ ΟῚ. 
᾿Αἰμφιτρύων ΧΙ. 499 ". ᾿“μφιτρύων δεύτερος ΜΠ. 9 6. 

Χ. 042 
Ἡρακλῆς γαμῶν ΜΗ. 307 ἀ. ΧΙΝ, 640 ἢ. 6586 ". 
᾿Ιχϑῦς 1Π|. 80 6. 90 ἢ. ΥΙ. 227 ἃ. ΥΙ1. 277 ἔ. 301 ἃ. 311 6. 

81 "ν. 822 ὁ. 328 ἃ. 329 ". ο, ΥἹΠΗ. 391 ο. 843 ο. 
Χ, 424 ἃ. 

“Ῥίνων ΧΥ͂. 678 ε. 
ΛΕΘΗΥΤΑΒ Ἠατγιποηΐοιβ ΑἸομ ποῖ αἱξ Ὀτιπιιηι οὐ ἀἰβοθ Ἰαβοίντιηι 

φασι ΧΕ. 600 ἢ. 
ΛΈΘΗΥΤΑΒ Ρυπασονίοιβ. Περὶ αὐλῶν ἸΚ΄ 184 ὁ. 
ἈΒΟΗΥΤΑΕ πὲ ΕΡΗΘΒΙΟΝΙΒ. Γέρανος Εἰ, 892 ἃ. 
Αποηυύταβ, ψαρτυτιχὰ ΧΙ. δ10 ς. 
ἈἈΚΟΤΙΝΌΣ δαΐ ἔπη οῖ αβ οΥἹ με τ. 1. 92. ο. 

Τϊτανομαχίας β' ΥΠ. 9277 ἃ. 
ΛΆΙΡΠΕΟΝ ΘΙ Υ ΟΠ 8. 

Παιὰν εἰς “Ὑγίειαν ΧΥ͂. 702 ἃ. ". 
ΑΕΙΒΤΑΘΟΒ ΑΒ ΘΟὨΙΪΟῈ8. 

ἸΠαμμάχυϑος ΥἾ. 8 ὅ α, ΧΗΙ. 571". 
ν ἐρρὲῳ 

, 



1830 ΙΝΌΕΧ 5ΟΒΙΡΤΟΙΚΟΜ. 

ἈΚΙΝΤΑΠΟΗΌΒ σταπιπδέϊοιβ ΠΠ. 30 4. ὅ3 ἃ. 710. ἵν.}221 «ς., 
1830. Ὁ. ἃ 181 ΕἸ Ὑ 189... 1908. ΧΙ ΟΕ Ὁ σαν 
634 ςο. ΧΡ. 671 ἴ. Ἶ 

᾿ἱριστάρχεια δόγματα ΠῚ, 118 ἃ. 
ἈΠΙΒΤΆΚΟΗΌΒ ἐτορσίοιβ ΧΙ. 612 Γ 
ΑΠΙΒΤΕΛΒ, Περὶ κιϑαρωδῶν ΧΙΝ. 028 ἀ. 
ΚἈΚΙΒΤΙΑΒ {]ς 60 "». 
Ἀκπιδτιλϑ ΡΗΠῚασῖπι5. 

Κῆρες ΧΥ͂. 686 α. 
(Κύχλωψ) ὙΠ. 362 ἃ. 

ἈΠΙΞΏΒΕΒ. Περὶ παροιμιῶν γ' ΧΙΥ. 041 ἃ. 
ΑΒΙΤΙΡΡυΒ. ΖΠηιατριβαὶ ΧΙ. 508 ο. ᾿ 
ΑκΙπΤΟ ὅδοὰ5 {Π. 38 ἢ. ΧΗΙ. δ083 ἢ, Χ. 419 ς. 

᾿Ερωτικὰ Ὅμοια β' Χ. 419 ς. ΧΊΗ, 593 ᾿. ΧΥ͂. 074 Ρ. 
ΑΚΙΒΤΟΡΟΙΤΝ Οαβαπάτγοηβὶβ {1.43 ἀν Υ]. 251 ἃ. ΧΙ, 518 ἢν. 530". 

“στορίαι Χ, 4834 ἃ. : 

ἈΚΙΝΤΟΌΒΕΗ, 
“Ταχώνων Πολιτείας τὸ πρότερον ἸΥ͂. 140 Ρ. 

ΛΕΙΒΎΟΟΙΕΗ, 
ἹΤερὶ μουσιχῆς ΧΙΝ, Ὅ20 ς. 
Περὶ χορῶν 'Ψ΄. 174 ο. ΧΙΥ͂. 620 ΡΝ. 631 ν. ἐν πρώτῳ περὲ 

χορῶν ΧΙΥ.020 4. ἐν ὀγδόῳ (9) περὶ χορῶν ΧΙ. 030". 
Εχ 1εἰ5 αρτὶβ δὲ 1. 99 ἃ. 

ἈΠΙΞΤΟΌΒΚΑΤΕΒ. “αχωνιχῶν δ΄ [Π.. 82 ε. 
ἈΠΙΒΤΟΡΈΝΒ. 

Γελοῖα ἀπομνημονεύματα ΥἹ. 946 ἅ. ΥΠ]. 834 ν. ῥ' ΥἹ. 

944 ἴ. ὙΠ. 8338 ἃ. ΧΙ, 588 ἃ. 
Περὶ Πινδάρου ΣΙ. 49 ἢ. 

ἈΚΙΒΎΟΟΘΙΤΟΝ. 
Κατὰ Φρύνης λόγος ΧΙ. 591 ἃ. 

ΔΛΕΙΒΊΤΟΝ. Ὑιἀ6 ΑἙΙΣΤΟ, 
ΛΕΙΒΞΤΟΜΕΝῈΒ σομπηΐοιβ ἴ. 11 ο. 4. 

ΤΓύητες ΝΗ... 287 ἀ. ΙΧ. 384 «. Χιν. 6058 ἃ. 

Ζιονυσος ΧΙ͂Ν. 000 ἃ. 058 ἃ. 
ἈΚΙΒΤΟΝΕΝΕΒ ΑΙ ΟΠ ΘΠ 515.. δοίου βοθηΐϊοιβ, Πδαγίαπὶ Εἰ ετέμιβ. 

Τῶν περὶ τὰς ἱερουργίας γ΄ ΜΠ. 11 ἃ. ". 
ἈΚΙΞΤΟΝΙΟΟΣΝ 1. 20 ἀ, ε. 
ἈΚΙΒΤΟΝΥΜΟΒ σομΐοι85. 
Ἥλιος ῥιγῶν ὙΠ. 284 ἔ. 287 «. ἀ. 
Θησεὺς 111. 87 ἃ. 

ΔΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ Βγχαπέϊις 11, 41] ε. Υ1. 998 ἃ, ΥΠ|. 336 ε. ΙΧ. 
384 ἀ. ΧΙ. 480 4. 498 ἢ. ρσταπιπαξίουβ. Μδομθηΐβ σθμιίοῖ 
Ροοίας ἀϊδοῖρυϊι5 ΥἹ. 941 ἢ. ΧΙΝ. 064 ἃ. 

᾿“:ττικαὶ λέξεις ΧΙΥ͂. 619 ". 
Περὶ τῆς (παρ᾽ ᾿ρχιλόχῳ) ἀχνυμένης σευτάλης σύγγραμμα 

Π-: 85δ.ε: ἢ 
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Γλῶσσαι “Τακωνιχαὶ 775: 8338. 
Περὶ τῶν ᾿.“41ϑήνησιν ἑταιρίδων ΧΈ, 567 ἃ. ὅ88 4. 
Περὶ ἡλικιῶν ΙΧ 970 δὲ 
Πρὺς τοὺς Καλλιμάου πίναχας ΤΧ, 408 ἢ. 410 Ρ".. ες. 
Περὶ προσώπων ΧΙΥ. 659 ". 

ἈΒΙΝΤΟΡΗΆΝΕΒ οομΐοι5 {, 91} 6, ἢ. 30 ο. ἢΠ, 48 ο. 49 ς, 4. 8θ ε. 
δ ἃ 1.06 }». 10. 173 ἼὍὙῈ. 310: .3.1.ὅὉ ΧΆ». 
444 ἀ. 448 ε. ΧΙ, 502 ν. ΧΙΥ. 652 ἢ. ΧΥ. 701 Ρ. 

«ΑἹολοσίχων ΕΠ. 9 ο. 112 ε. Υ{{. 976 4. ΧΥ, Ρ. 1501. πο- 
βέγαρ δά, 

«Αἱολοσίκων δεύτερος ΤΧ, 372 ἃ. 
Αἠμφᾳιάραος Ιν. 158 ο. 
λγάγυρος ἸΝ. 133 ν. ὙΠ. 301 α. ΙΧ. 385 ἢ. ΧΙΨ. 650 ε. 
ΡΣ ΗΠ. 1192. ξ. [Κ΄. 130 ἢ. ὙΙ. 989 «. ΥὙ[1. 399 ἃ. ΙΧ. 

9741. 3838». 398 ε. 409 ἢ. ΧΙΠ. ὅθ95. 708. ΣΙΝ. 
640 ἀ. ᾿Οοηπῇ. «ὦ Υ.΄. 186 ε«. 

Βαβυλώνιοι {Π|. 86 ἢ. ΧΙ, 478 ςο. 494 ἀ. 
Βάτραχοι 1]. 66 ν-. ΧΙΕΝ. 630 ε. 
Τεωργοὶ ΠΙ. 75 ἃ. 111 νυ. ΧΕ. 46θ ἀ. ΧΙΝ. 690 ες. 
Τῆρας {Π. 109 ἢ. 1Ρ. 133 α«. ΥΙ[. 287 ἃ. 
Ῥηρυτάδης 1Π| 956. 99 1. 112 8... 168 ο.. 1.901 ἢ. 

γΠ. 307 6. 391. ΠΙ. 365". ΙΧ, 367 ν. ΧΗ. δ81 ἃ. 
αἰδαλος ὙΠ]. 316 ν. ΙΧ. 8367 ἀ. 308 ν». 874 ε. 

Ζ͵αιταλεῖς (1. 44.) 1Π.119 "ν. 127 ς, ἹΝ. 109 ο: 188 ε. 
184 ε. ΥΙΙ. 299 ". ΙΧ. 368 4. 400 ἃ. ΧΙ. 484 ἔ, ΧΗ. 
597 ο. ΧΙΝ. 0646 ν. ΧΥ͂. 6067 ἢ. 090 «. 693 ἔ. 094 υ. 

“Ιαναΐδες 11. 57 ἃ. {Π|.114. ο. Υ11. 323 ςο. 394}. ΙΧ, 400 ἃ. 
Χ, 499 ς. ἔ. ΧΙν. 64 ε. 

4]ηλία () ΙΧ. 929 ἃ. 

πυματῇ ἢ Νίοβος ΜΠ. 801 Ὁ. ΧΥ͂. 669 ΓΚ, ἐν Ζράμασι 
ΧΙ. 496 ἃ. ἐν τοῖς “Ιράμασι ΝἈΥ. ν. 1561. ποκένϑο δὐϊέ. 
ἐν δευτέρῳ Νιόβῳ ΧΥ͂. Ρ- 1501. ποπέγαθ δά. 

᾿ Εἰρήνη 11.111 ἃ. 119 ες. (Υ. 178 4.) ΨΗΙ. 343 «. ΙΧ. 
998 ςο. Χ. 424 ". ΧΙ, 48 ἃ. 480 ε. 

᾿Εχκλησιάζουσαι ΠΙ. 77 ἀ. 110 «. ΧΡ. 691 "». 
“ΠρδΝΣ ΙΧ. 499 «. 
Θεσμοφοριάζουσαι (δεύτεραι, ΜΠ. 104 ε. “. Ε1Ζ ὁ. ΨῊ. 

924 ν. ΧΙΡ. 019 ἃ. ΧΥ. 680 ς. 6090 -ς. ἅ. τὰς δευτέ. 
ρας Θεσμοφοριαζούσας ΐ, 99 ἃ. αἷξ ἃ δϑ)εοιποίσο Ἴ τοοχζε- 

πἷο Θεσμοφοριασάσας ἱπδοτὶρέα διΐδδο. 
“Ἱππεῖς ΗΙ. 94 ς. (192 4.) ὙΠ. 999 ν. 311 4. 3085 6. ΙΧ. 

967 ἃ. Χ. 446 6. ΧΙ. 400 ο. (752 6.) 7886 4583 4 
ΧΥ. 700 ο. 

Κώνταυρος ΧΙΥ. 620 ς. 
Κώκαλος ἐν. 156 ». ΧΙ. 478 ἃ. 
«19 “νιαι Ψ]1. 230 ἃ, ΥΠ. 299.». 309 4. 311 4.ὄ ΙΧ. 566 ἀ. 



᾿ 
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«“Τυσιστράτη ΠῚ. 90 ν. ΧΙ. ρ. 1127. ποβέγαο οὐϊέ, 
ΝΝεφέλαι 1. 041 ΗΙ.. 944. ΙΧ. 374 «. 387 α. ΧΙ. 467 ". 

497 ς. ἐν προτέραις Νεφέλαις 1. 171 ο. δεύτεραι Νε- 
φέλαι Υ11.299 ". ΗΠ. 845 ἢ, (Ὁ. 188 «.) 

Νῆσοι 11. ὅθ ". 
Νίοβος. γιίάς »Ἐ ΕΛ 
ὋὍλχάδες {Π|-91] ΡΝ. ο. 111 ἃ. ΥἹΙ. 399". 
Ὄρνιϑες ΠΙ. δ7 4. Ὑἱ|1. 335 ν. ΙΧ, 386 ἔ. 388 Ρ". ε. 397 ε. 

998 ο. 
Πελαργοὶ ΨΊ. 9547 α«. ΙΧ, 368 ε. 387 ὦ 
Πλοῦτος 11. 67 ἃ. Κ΄. 170 ἃ. ΥἹ. 229 ς. ΧΠΙ, 599 ἅ. 
Πλοῦτος δεύτερος ΙΧ. 908 ἀ, 
Πόλεις. Φιλύλλιος ἢ ἘΕὔνικος ἢ ̓ “Ἱριστοφάνης ἐ ἐν Πύλεσι 1. 

86 ε. ᾿“ριστοφάνης ἢ Φιλύλλιος ἐν ταῖς Πόλεσιν ΙΥ͂. 
140 ἃ. 

Τροαγὼν 1Π. 80 ἃ. 9ὅ ἃ. ΙΧ. 380 ἀ, Χ, 422 ε. ΧΙ. 478 [. 
Σκευαΐ. ᾿“ριστοφάνης ἢ Πλάτων ἐν ταῖς Σκευαῖς ΧΙΨΥ. 6028 ε. 
“Σκηνὰς καταλαμβάνουσαι 1᾿.169 ς. ΥΗ. 280 ἢ. 
«Σφῆκες ΠΙ. 90. ἃ. ΙΥ΄. 179 ἃ. ν. 1. 299 ὁ. 31 ο. 329}. 

ΙΧ, 38 ἃ. 396 ἃ. Χ. 424 ο. ΧΙΨΡ. 641 ἃ. 
Ταγηνισταὶ 1Π|. 96 ὁ. 107 ἔ 110 ἔ Κ΄ 171 ἃ. ΥἹ. 269 ε. 

ΨΥΙ. 98 ες. 1Χ. 374 ἢ. 410}. Χ. 418 4. 499 ἢ, ΧΥ. 
6076 Ρ. «6. 

Τελμισσεῖς 1. 308 . ΧΥ͂. 690 ἢ. 
Τριφάλης ΧΙ, 598 α. 
“Ῥοίνισσαι Π. 62 4. ΠΙ. 90 ἃ. 1Ρ΄. 154 ε. 
ὯΩραι ΙΧ. 372». ΧΙΥ. 058 ἢ. 
Αμβέοριι ΔΠ65. οτἱοἷης Ναιυοτγαίἑα Ὁ πρ οάνεῦ Ρογμ οίυν ΥἹ. 

“229 ο, ξαϊνα δα. διδα Ἔθγῖα5. ΘΟΒΙρΟβι 586. ἀϊοϊξαν Αὐβεορια- 
Ὧο5 Χ, 499 ἃ. 

ΛΕΙΒΤΌΡΗΟΝ οταίον ΧΠΙΠ. 577 ". 
ΔΕΙΒΤΌΡΗΟΝ οοπιΐοιιϑ. 

᾿Ἰατρὸς ΥἹ. 938 Ρ. 
ἹΚαλλωνίδης ΧΙΠ. δ59 ἀ. 
Πειρίϑοος ΥΗ. 308 ἃ. 
Πλάτων ΧΗ. δῦ9 οε. 
Πυϑαγοριστὴς ἸΝ. 1961 6. ΥἹ, 238 -. Ὁ ΧΙ. ὅ69 ". 
Φιλωνίδης ΧΙ, 4792 ς. 

Αϑατοτεῖξε Ι. 6 ἃ. ΠΠ. δὅ ἃ. Π|. 89 Ρ". 6. ἢ. 91". 1Ν..178 
ἘΠ. 277 ε. 978. 382. ἃ. 9841. 9044. 208. 5".»..90] ὁ 
302 ν-. 308 ἀ. 3060 υ. 307 «Α. 309 ν. 310 6. 314 ο. ε. 
816... 317. ..318.ἃ. 398. 396... 397.6.. 399 Β ΗΟ 
82 ἃ. ς«. 2351. ΙΧ. 3.88 ςο. 339 «.. 890. «ὦ. 8391] 6. ἃ. 
3983 4. 394, 397». 398 ε. ΧΙ. 508 ἃ. ΧΗΙ. 64 ". 
Ατὶβεοέεὶ 65 ἀρὰ ῬΒΠοοποταπι ΧΙΥ, Θ50 ". 

᾿“πολογία τῆς ἀσεβείας ΧΥ͂. 697 ἃ. 
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Εἰς Ἑρμείαν τὸν ᾿“ταρνέα ἄσμα ἢ σκόλιον ΧΥ. φαΡ.5]1. 
᾿Ερωτικῶν β' ΧΥ. 074 νι ὑἀπάς ἀποίμιμι νἱάεέας ΧΗΙ, 504 υ. 
Περὶ εὐγενείας ΧΙ, δδ0 ἃ. ἀ. 6. 
Ζώων ἱστορία. αἀ φυοΐ ΟΡυΒ. οοπβεοίοπόιπι Π00Ὸ ἕαϊοπέα ἃ" 

ΑἸοχαπάγο δοοορίββα ρογῃί θέας Ατἰβέοξοοβ ΓΧ, 398 ε.ὕ 

ὀγδόη (πυμπιο ΓΧ.)} Σώων ἱστορίας ΤΧ. 387 Ν. 
ἐν τῷ περὶ τῶν ζώων ἠϑῶν (ἰ. 6. εν ΓΧ, Ηἴϑε. Απίμι}.} 

ΤΗΚΒ9. τ; 207 Ὁ 597 Σ. 

ἐν πέμπτῳ 1 περὶ ζώων μορίων 11.683», ΙΧ. 394. ἐν πέμπτῳ 
ζώων μορίων ΜΙ]. 88 ε. 10 ο. ΥἹΙ. 280 ς.. 294 4. 
904 ο. 810 ὁ. 312 ε. ε, 31ὅ4. 319 Δ. ἀἃ, 320 ε. ἢ 
521 ε. 9929 ε.. 924. ἃ- 9, Ὁ 3909... 1Χ394.5; ἐν 
πέμπτῳ μορίων γΠ. 306 ἢ 317 4. 326 ἀ. 329 ἃ. ἐν 
τῷ ἦν ζώων μορίων Υ1]. 308 ἀ. 

ἐν τῷ περὶ ζώων {Π-88 ἃ. ΨΙ 281 ξ, 300 6. 30 4. ἐν 
τοῖς πίω ζώων ΥἹΙ. 280 ΡΒ. 299 ς. 

ἐν τῷ περὶ ζωϊχκῶν ὙΠ]. 300 ἢ. 30 ο. 313 ἀ. 31 6. 318 ε. 
327 ξ,. 330 ἃ. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ζωϊκῷ ΥΙΙ. 329 ᾿, 

ἐν τῷ περὶ ζώων ἢ ἰχϑύων γΠ. 30 ἔ, 
ἐν τῷ περὶ ζωϊχῶν καὶ ἰχϑέίων Υ{ἰΠ1.318 ἅ.». 319 ἃ. 390 ε. 
ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων ΥΠ. 303 ἀ. 
Ἠϑικὰ Νικομάχεια ΧΨ, 678 ε. ἔ. 
Θαυμάσιὰ ΧΙ. 541 ἃ. 
Ἱερὶ μακροβιότητος ΥΠ]Ι. 358 ἊΣ 
Περὶ μέϑης 1. 34 ν. 60]]. πα Χ, 447 ν. ΠΙ|. 44 4. Χ.499 

ς. ἢ, ΧΙ. 464 ο. 490 ἔ, ΧΙ, 040 α. ἀ. (11. 40 4.) 
Παροιμίαι ΠΠ. 00 4. 6. 
Ἱ{ερὶ ποιητῶν ΧΙ. δ00 α. 
ΓΕ Ν «“ἰγινητῶν πολιτεία ΥΙ. 272 ἃ, 

Ζ]΄ηλίων πολιτεία Ὑ11. 290 ἀ. 
Θετταλῶν πολιτεία ΝΙ. 499 4. 
Κολοφωνίων πολιτεία ΧΙΥ͂, 018 6. (ΧΗ, 528 «.Ὁ 
«Κροτωνιατῶν πολιτεία ΧΙ. 20 εἐ. ἀ. 
Πϊᾳσσαλιωτῶν πολιτεία ἍΤΕ, ὅ70 ἃ. 
ΠΠεϑωναίων πολιτεία ΥἹ. 5.35 ε. 
(Ηϊιλησίων πολιτείᾳ ΧΗΠ. 538 ς. Ε. 
Ναξίων πολιτεία Ψ1Π. 348 ἃ. 
“Συρακοσίων πολιτεία ΝΑ, 43 ς. ἀ. 
“Τροιζηνίων πολιτεία 1. 31 ο. 
Τυρρηνῶν Νόμιμα 125... 

Προβλήματα φυσικὰ Χ, 4384 ἔ. Χν. 6092 Ν"». δα φιοτγιπι ργὸ- 
θ᾽ Θμνϑέαπι ἱπιϊξαεϊοπθηι στ ἀϊου]ὰ φαδοβέϊο μος ρτοροκιῖε λἴα- 
ἔγοαβ 1. 24 ες. 

Συμπόσιον ΧΥ͂. 674 Γ. 
Συμποτικοὶ νόμοι 1. 3 {. Υ. 186 Ρ. 



1834 ΙΝΡΕΧ ΟΒΙΡΤΟΒΟΌΜ. 

“Ὑπομνήματα. ᾿.“ριστοτέλης ἢ ἦρε ἐγβυ ἐν τοῖς ὑπομινή- 
μασι ἸΝ. 173 6. ΧΙΝ. ὁδ4 ἃ 

Περὶ φυτῶν ΧΙΝ, 62 ἃ. ᾿ 
Τάντος δάνοτοιβ Ατίβέοίοιοπι οἀϊογαπέ ἘΆΡΑΠΔος εὐ (δρἢϊβο τι 5 

Π. 60 "». ὙΠ. 8 ὅ4 ". 6. περὶ ᾿«Αριστοτέλους 5βοτῖρδιε Ηετ- 
ΤΆΪΡΡι5, ἄς 40 50 ἰο00. 

ΑΚΙΒΤΟΧΕΝΟΣ 1. 19 ἢ. ΧΙ. 467 ἃ: ἢ. 
ὃ ᾿ρχύτα βίος ΧΙ. οαρ. 04 564. (Χ. 418 ο. 4) 
Ἱερὶ αὐλητῶν ΧΙΝ. 084 4. 
Περὶ αὐλῶν χαὶ ὀδογάνων ΧΙΨ. 6034 ἃ, (Υ. 174 εο. ε. 182 [, 

1844). 
Τερὶ αὐλῶν τρήσεως αἱ ΧΙΤ. 034. 
“Περὶ μουσικῆς δ΄ ΧΙ. 619 4. 620 ε. 621 ε. 
Τολιτικῶν γόμων ἡ ΧΙΨΡ. 648 ἀ. 
Φυγχρίσεων α' ΧΙΨ, 681 ἀ. ε. 
“δύ Ἡμικτα συμπο᾽ τιχὰ ΧΙν. θ032 α. 
Τὰ κατὰ βραχὺ ὑπομνήματα ΧΙΝ. 619 ε. 

ΛκΙτυβ Βαϊαπιίμίι Χ. 430 6. 
ΛΕΤΕΜΙΡΟΕῦΝ Αὐϊβέορμαποιβ ΚΡ, 182 ἃ, ΙΧ, 387 ἃ, μβουάαγί- 

ΒίοΟΡΒδηοι5 ἴ, ὃ "». : 

Τλῶσσαι ὀψαρτυτιχαὶ ΤΧ, 8387 ἃ, ΧΙΝ, 6623 ο, ἴ, 6009 ο. 4. 
᾿ψαρτυτικαὶ λέξεις 1. ὅ "Ὁ. 

ΤΙερὶ “]ωρίδος ἹΝ. 182 ἀ. 
ΛΕΤΕΜΠΙΌΟΒΟΣΝ ,Ἐρορίαβ, 

Τεωγ φαφούμεγι α ΥΙΙ, 8332 ν 
Ἰωνικὰ ὑπομνήματα {{1|111 4, Ψ 

Λκτεμο Ολβαπάτομπβὶϑ, 
ΓΝ συναγωγῆς βιβλίων ΧΗ, 51 ἀ. ὁ. 
“Περὶ βιβλίων χρήσεως Χν. 694. 
Περὶ Ζιονυσιαχοῦ συστήματος ΧΙΥ, 630 6. (υὐὲ ἐχ ΠΡγο 1.) 

097 Νν -ἢ, 

ΑΒΟΙΕΡΙΔΡΕΒ, γ͵άο ΛΈΕΙ ΑΒΟΙΕΡΙΛΌΕΒ. 
ἈΒΟΙΕΡΙΑΒῈΝ Αοργρέϊα. 

«Τἰγυπτιακῶν ξ' Εἰ. 82 6. 
ΑΒΟΝΕΡΙΑΡῈΒ ὃ τοῦ «“ρείου. 

Περὶ Ζ])ημητρίου τοῦ αληρέως σύγγραμμα ἈΠΙ. 567 ἃ. 
ΛΒΟΙΕΡΙΔΡΕΣ Μυτθαπαβ ΗΠ, 50 ἀ, ο. Χι, 474 ἴ. 01 ". 

Περὶ Κρατίνου ΧΙ. 50] ε«. 

Περὶ τῆς Νεστορίδος ΧΙ, 477 ν. 488 οἔ βοᾳ4. οἂρ. 78 - 8. 
ΧΙ, 498 ἢ. δ02 ο. 

ΑΒΟΒΕΡΙΑΒῈΝ Τρ ]ομδῖ5. 
ραγῳδούμενα Χ. 4δ6 ". 

ΑΒ. ϑ'ιαηνία5 {Π|, 10] [ 
"Ἔπη ΧΙ 52 ὁ. 

ἈβοΟΡοΡοκῦυΣ ῬΗϊαδιια Χ, 445 ν. 



ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΚΝΌΜ, 189 

Τὰ περὶ τὸν Ἔρωτα ΧΙΝ, 639 ἃ. 
Οἱ χαταλογάδην ἴαμβοι Χ. 445 ". 

ΑΒΡΑΞΙΑΕ ἐγι Βα ΠΕΣ νουϑιιβ 1 Θοοτγαΐοιι βουὶρεὶ ν, 919 Ρ". ε. 
ΑΞΤΥΡΑΜΑΒ ἱγαρίοηβ 1. 992 ἴ, 84 ἃ. 40 "Ὁ. 
“Ερμῆς ΧΙ, 4960 6. 
“Ηραχλῆς σατυριχὸς Χ, 411 ἃ. 

ΑΤΉΛΝΙΒ. Σικελικῶν αἱ 11]. 98 4. 
ΑΥ̓ΠΈΝΔΕΟΣ [,] ἃ. 

Περὶ τῶν παρ᾽ “Ζρχίππου ϑραττῶν ΥἹΙ. 399 ς. 
Περὶ τῶν τῆς Συρίας βασιλέων Μ 211 ἃ. 

ΑΤΗΕΝΙΟΝ ΘΟΙΪΟΙ5. 
Συμόϑροακες ΧΙ, 660 ε. 

ΑΥΗΈΝΟΟΙΕΒ. Ογαίοομπιιβ σγοιηπιαέϊοιι Υ, 177 6, 
ΑΤΗΕΝΟΡΟΕῦΣ. 

Περὶ σπουδῆς καὶ παιδιᾶς ΧἼΠ, ὅ19 Ρ. 
ΑΤΗΕΝΟΘΕΝΕΒ (ΒΙΘΘΕΝΕΒ 7)... 

“Κεφαλίων Ιν. 1θά ἃ. 
᾿“Ἵτρειδῶν καϑόδου δυοίον ΓΧ, 399 ἃ. 

ΑὐτΟΟΒΑΤΕΒ.. 
᾿“χαϊκὰ ἸΧ, 39 ἃ. β' ΧΙ. 460 ἁ. 

ἈΧΙΟΝΙΟΌΒ σοιμῃΐοαδ. 
Τυρρηνὸς Ιν. 166 ς. ΥΙ. 944 ΓΕ, 
Φιλευριπίδης ΤΥ. 17 ν. ΨΠΙ, 842 Ρ. 
(ᾶιννα Χ. 442 ἃ. 
«ΧἈαλχιδικὸς ΠῚ. θῦ ο. ΥἹ. 239 ξ, 

ἈΧΙΟΡΙ5ΤΌΚ. 

Κανὼν καὶ Γνῶμαι ΧΙ, 6048 ἀ. ε. 

Β. 

ΒΔΈΤΟΝ. 

Σταϑμοὶ τῆς ᾿“4λεξάνδροου πορείας Χ. 449 Ρ. 
ΒΑΘΟΗΥΠΠΕῈ5 ἰ. 20 ο. ἅ. 1.39 6. [ν. 174. 178 ν. ΧΙ. 

498 ε. 
᾿Ερωτιχὰ (ΧΙ. 782 ες.) ΧΥ, 667 ο. 

ΒΑΒΙ115. 
Ἰνδικῶν β΄ ΤΧ; 390 Ρ. 

ΒαΑτο ΘΙ ΒΟροηβἰΒ ΧΙν. 6039 4. 
Περὶ τῶν ἐν Ἔφέ σῳ τῦυ ̓ θάνν (ὧν ΥἹῖ. 9920 ο, 

ἹΠερὶ Θεσσαλίας χαὶ κἼϊμον ίας ΧΙΥ. 639 ἀ. ο. 

Περὶ τῆς τοῦ 1Ἰε οωνύπου τυραννίδος ΥἹ. 251 ο. 

πεοὶ Ἰάνοῦ τοῦ ποιητὰ Χ, 430 ἢ. 
ΒΑΤΟ οθμνΐοιϑ, 

᾿,νδροφόνος ἸΡ. 163 Ρ. 
Ἐυνεργέται ΧΙ, 609 ες. 
Συνεξαπατῶν ἴἰϊ. 102." ΨΗ. 979 ἃ. ΧΥ. 678 Γ. 

Ὑ χυγισησῦτας 
ὩΕΙΝΟΒΕ Ω. 



τ 

1836 ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΚΟΜ. 

Βαβυλωνιακῶν αἱ ΧΙΥ͂, 639 ο. 
ΒΙΟΝ Βογγυβίμθηϊέος γ. 162 ἀ, Χ, 421 ε. ε 
Βιὸν (Ῥτιοοοππεβίαβ7) ἢ, 4 ς. 
ΒΙΟΝ δο[οηβίβ. 

.««Τιϑιοπικὰ ΧΙΗ, δ66 ο. 

Βιτον. Περὶ ὀργάνων πρὸς "Ἄτταλον ΧΙΥ͂, 684 ἃ. 
ΒΙΑΈΒῦΒ. 

Π]εσοτρίβας ΠΠ|. 111] ο. 
Σατοῖρνος ΧΙ. 487 ε. 

ΒοΕοτῦβ ρατοῦαϑ ἰαπάἀαξιν ἃν ΑἸεχαπᾶτγο Αδίοϊο ΧΥ͂, 099 ς, 
Παρῳδίαι οἰζαπέυτ ἃ Ῥοϊειιοης ρετϊεσείᾳ ΧΥ͂, 698 Ρ". 

ΒοΕῦ5 βῖγε Βοεὸ (Βοῖος ἢ Βοιὼ) ροεία δι ροείτία, 
᾿Ορνιϑογονία ΤΧ. 393 ε. 

ΒΟΤΕΥΒ δίοββοηϊυβ ὙΠ, 322 ἃ, 

Ό. 

Φ 

Ολεοπηῦβ Ασρίνιβ. 
““Ἵ)λιευτικὰ 1. 13 ΒΡ. 

ΟΛΕσΙῸ 5. (ἰαἸαοέξίπιβ. ΟΥ̓ΔΙΟΥ, 
Περὶ τῶν δουλικῶν πολέμων ΥἹ, 272 ἔ. 
Περὶ ἱστορίας ΝΙ. 400 ἃ. 

ΟΑΙΙΑΡΕῈΒ σοιμΐοιβ ΑΙ ΒΕορ οπέθπι οτδέουθπι ἴσα ἃ} 'ρ80 Ἰδέα ἃγ- 
συϊε ΧΙ, 877 ο. 

γνοια ([θυ18 ἃ} 41}115 δ ὈῚΡμΠ]υπὶ τοϊαΐα) ΓΧ, 401 ἃ. 
ΟΔΙΠΙΔΒ ΑΥΠομΙ θη βὶ8 1, 92 ες. 1. 57 ἃ. 

Γραμματικὴ τραγῳδία ΥΠ1. 270 ἃ. Χ, 448 ν. 459 ο. 
Κύίχλωπες ΥΠ1. 28 ε.. 286 ἃ. ". ΧΙ. 487 α. Καλλίας ἢ 

Ζιοχλῆς ἐν Κύκλωψι Ι΄. 140 6. 11.300 ἃ. ΧΗ, 5241. 
ΧΥ. 667 4. 

Πεδῦῆται ἸΝ. 176 ἢ. ὙΗΙ. 8344 ε. 
ΟΔΙ1Ὰ5 ΜγαΙοπδεοιῖιβ ϑτδμηπηδε οι, 

Περὶ τῆς παρ᾽ ᾿“Ζλκαίῳ λεπάδος 111, 850 ε. 
ΟΔΙ ΑΒ Βστασιιβίυϑ, 

Τῶν περὶ ᾿“γαϑοκλέα ἱστοριῶν η΄ ΧΗ, 549 ἃ. ". 
ΟΛΙΙΟΒΑΤΕΒ ΘΟΠ οἰ 8. 

ΠΠ]οσχίων ΧΠΗ, ὅ86 ἃ. 
ΟΑΙΙ μΑΟῦΒ Ογτοπᾶειιβ 1, 24 ἃ, "ν, 11. 69 ο. 70 Ρν,. ΠΠ. 72 ἃ. 

Χ. 449.3, ΧΙ. 477 ὁ. ΧΙ, 571 4. ΧΥ͂. 608 Ν. 6θ9θς-. 
οἱ ξοτίαββε 1, 2 ἃ. ". 

Γαλάτεια Υ1]. 984 ς. 
᾿Εϑνικαὶ ὀνομασίαι ὙΠ, 829 ἃ. 
“Εχάλη 11. 56 ς. 
᾿Επιγράμματα ΥΙ. 984 ο. 318 ν. 3274, ΧΥ.669 ε. ἀ: 
᾿Επινίχιον ἐλεγειακὸν εἰς Σωσίβιον ΙΥ΄. 14 ε. 

ΜΨ 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΒΙΡΤΌΒΟ ΝΜ. 1837 

“στοριχὰ ὁπομνήματα. ολλ αν ἢ Ζηνόδοτος ἐν ἵστο-: 
ρεκοῖς ὑπομνήμασι {Π|, 90 ἔ ᾿ 

Περὶ ὀρνίϑων ΙΧ. 388 4. περὶ ὀρνέων ΤΧ. 389 ΡΒ. 394 4. 
396 ἢ. 

ΠίναΞ παντοδαπῶν συγγραμμάτων ΥἹ. 244 4. 252 ς. ΧΙΓΝ. 
6043 ἴ. Ἠυΐὰ5 Ρατίεβ ἔποτα 

“ραμάτων ἀναγραφὴ ΜΕ 336 6. (ΧΙ. 496 8) 
τῶν νόμων τ πίναξ ΧΗ. ὅδ" 
τῶν ῥητοριχῶν ἀπογραφὴ ΧΥ͂. 6069 ἡ. ε. 

Ιπ ΟΠ ππ οὶ πίνακας Θομηπιοπέατιιβ ΑὙΙβέορμαπΐβ σταπηπιδέϊοϊ 
ΙΧ. 408 ξ. 

Ολτμινυβ. 
᾿Ελεγεῖα ΧΗ. δ2 «6. 

ΟΛΙΡΡῸΒ. (7) δοπιΐοιι8. 
Παννυχὶς ΧΥ. 668 ς. 

ΟΔΙΜΙΒΤΗΕΝΕΒ Π]. ο. 87, Ρ. 16. ποβέταο εἀϊέ, Χ, 434 ς, ΧΠΙ. 
9090 ἃ. 

“Ἑλληνικὰ Χ. 452 ἃ. 
Μοὶ τοῦ ἱεροῦ πολέμου ΧΠΙ. ὅ60 α. 

ΟΑιαμδτκΑτυβ ᾿Αὐἰδεορίναννοιις Ι. 291] ς. ΥἹ. 263 «ος. 
Περὶ ἑταιρῶν ΧΗ͂Ι. 591 ἃ. 
Θραττῶν Κρατίνου ὑπομνήματα ΧΙ. 49 ἃ. 
Συμμίχτων ζ' ΠΙ. 190 Ρ. 

ΟΑτμχενυθ Ἐποάιαο, 
Περὶ ᾿Δλεξανδρείας. αἱ ΄ «ἀρ. 37 -39., δ΄ ΥΨ' εαρ. 9 - 3. 

οἵ, ΙΧ. 387 ἃ. ΧΙ. 472 ἃ. 474 ε. 488 ε. ἔ. 
ΟΑΝΤΗλπῸϑ οοπιίουβ [. 1] ο. 

Τηρεὺς ΠῚ. 81 ο. 
Πλάτων ἢ Κάνϑαρος ἐν τῇ Συμμαχίᾳ ὙΠ. 312 ὁ. 314 ἃ. 

Πλάτων ἢ Κάνϑαρος 11. 68 ". 
ΟΑΡΙΤΟ ΑἸοχαπάν πα. 

᾿Ερωτικῶν β Χ. 420 Ῥ. 
Πρὸς Φιλόπαππον ὑπομνημάτων δ΄ ὙΠΙ. 350 ες. 

Ολκοινυβ ἐγαρίοιβ ΚΠ. 551 ἔ. 
ὡἀχιλλεὺς γ. 189 4. 
Σεμέλη ΧΗ. δ59 ἢ. 

ΟΔΕΥΒΤΙΌΒ ῬΟΓρΡΑΠΊΘΠΙ8. 
Περὶ διδασχαλιῶν γΠΘ δ 6. 
Ἰστορικὰ ὑπομνήματα ἴ. 24 ". Χ. 4348. 435 4. ΧΙ. 506 «. 

808 ο. ΧΠ. δ48 «. ΧΗ, 577 Ὁ. 6003 ν. 610 «ς. ΧΙΝ. 
620}. 039}. ς. ΧΥ. 084. γ᾽ ΧΙ. 542 ε. ΧΙ. 577 ε. 

Περὶ Σωτάδου ΧΙΥν. 690 ἔ, 
ΟΑΒΤΟΝΙΟΝ Βοϊεπδὶς (ΧΙ. 542 ε.2). 

Τὶς Πᾶνα ποίημα Κι. 454 ἢ. 455 ἃ. 

Ολυσαμυβ ΟἸιαΒ τοῖον. ἔγαξον Ὑ Βοοροιηρὶ Ἠϊδίουϊοὶ. 
᾿ΕΙραχλέους ἐγκώμιον Ἃ. 413 ᾿. 



1838 ΙΝΘΕΧ ΒΟΚΙΡΤΟΙΝυΜ. 

ΟἙΡΗΛΙΜΟΝ, Υἱάς ἨΕΘΕΒΙΆΝΑΧ, 
ΟΕΡΗΛΙΌΚ. ΟΓΔΙΟΥ. 

Τῆς “1αγίδος ἐγκώμιον ΧἼΙ. 592 ο. 
ΟΕΡΗΙΒΟΒΟΙΝῸΒ οοπιΐοι5 ΧΙ, 459 ἃ. 
“μαζόνες ΧΙΨ. 629 ε. 
Τροφώνιος ΧΙ]. 58 ἃ. ΧΥ͂. 667 ἃ. 689 ἢ. 
Ὗς 8.119 4. ΨΙΠ. 345 ἢ, ΧΥ. 701 Ρ. 

ΓΕΡΗΙΒΟΘΟΚΌΒ., ἰβοογδίϊβ ἀϊβοῖ ρα] 5. ΑἸΠΘ ΘΠ ἴ5. 
Κατὰ ᾿Τριστοτέλους βιβλία τέσσαρα Ἰ|. 00 6. ΨΗΙ. 854 ες. 

γ' ΠΙ. 123 ν. 

ΟὉΕΡΗΙΒΟΡΟΚΟΒ ΤΠ ΟΡαπαΒ οἰξαξαν οχ (γγβέϊ Ῥογ σα πιθΐ σοι θη- 
ἐγ ιϊ5 ΧΙ]. 548 ὁ. 

ΟἘΠΟΙΠ ΑΚ Δερα!ορο έαπυβ ΥΠΠ|. 347 ε. 
Ἴαμβοι ΧΙ. δ84 ἀ. 

ΟἜΒΟΟΡΕ ΜΠ οβέμβ. 
«Αϊγίμιος ΧΙ. 508 4. (ΧΠΠ, δδ7 ν. 

ΟἨΛΕΒΕΑΒ ἰ, 32 ". 
ΟἩλΈβενοκΝ 1. 35 4. 43 ο. ΧΠῚ. 562 ε. 

"Δλφεσίβοια ΧΗ͂Ι, 608 ἃ: 
“Πιόνυσος ΧΤΕ 608 «. ΧΥ͂. 070 «. ἢ. 6798 ἢ, 
Θυέστης ΧΙΠ, 608 4. 
Ἰὼ ΧΗΙ. 008 ἀ. 
Κένταυρος ΧΗ. 608 6. ΧΥ. 676 ε. 
ΠΊωνύαι ΧΠΙῚ. 608 Ε. " 

Ὀδυσσεὺς ἈΠῚ. 608 ε. 
Οἰνεὺς ΠῚ, 608 ἃ. 
Τραυματίας ἈΠ]. 562 ἢ, 

ΓΟἨΔΕΒΈΕΡΗΟΝ ΑἰΠοποηβὶβ ραγαβιξιι5. 
“1εἴτινον ]. 244 ἃ. Ἵ 

ΟἨΗΛΜΑΈΠΕΟΝ Ἠοτγαοϊοοέα Ῥοπέϊοιβ [Υ. 184 ἅ. ὃ Ποντιχὸς ΥἹ. 
973 ο. ΙΧ. 390. Χ. 490 «:- ΧΙ. 600 ἢ. ΧΙΝ. 094 ἃ. 
6028 ε. 

Περὶ Αἰσχύλου ἸΤΧ. 37 [. Χ. 428 ἢ, ([. 21 ο. 29 α... 
Περὶ ᾿Ζναχρέοντος ΝΙ. 338 ο. 
Περὶ ἡδονῆς ΨΙ. 278 ο. Θεόφραστος ἢ Χαμαιλέων ἐν τῷ 

περὶ ἡδονῆς ΥὙΠ|. 347 ε. 
Περὶ κωμῳδίας. ς΄ ΤΧ. 374 α. ἐν ἕχτῳ περὶ τῆς ἀρχαίας 

κωμῳδίας ΤΧ, 400 6. 
Περὶ “άσου ΥἹΠ. 388 ". 
ἸΙερὶ μέϑης Χ, 427 ς. ΧΕ, 4601 ἃ-ο. 
Περὶ Πινδάρου ΧΙ. 579 ο. 
ἸΠοοτρεπτιχὼς ΓΝ. 184 ἀ. 
Περὶ Σαπφοῦς ΧΗΠΙ. ὅ99 ς. 
Περὶ Στησιχόρου ΧΙ. 630 ο. 
ἹΠερὶ Σιμωνίδου Χ. 456 ς. ΧΙ. 611 ἃ. ΧΙΝ, 050 «. 

ΟἾΛΒΕΒ ΜυΘΙομδοὺΒ 1. 97 ἃ. 1. 277 ἃ. ΧΙ. 513 ἢ 

' 
᾿ 
' 
ΠῚ 

ν»“απρ τσ; τὸν 

- παορῶν»-( Ὧν» -4- “5. 



ξ 

ἡ 
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“11 περὶ “42λέξ ξανδρον ἱστορίαι Π|. 124 ο. Χ. 430 ἢ. γ ἸΡ͵ 
171 ".ς. εἰ ΧΙ!. 5141. ζ΄ ΠῚ. 99. ἐ ΧΙ. ὅ38 ὕ. ΧΙ, 
δ7 «-ἴ. τ αν: ἐν ταῖς ἱστορίαις Χ. 434 ἀ. 

ΟΗΔΕΙΟΙΕΒ. 
Περὶ τοῦ ἀστιχοῦ ἀγῶνος. αἱ ὙΠ. 80 ο. 

ΟΗΑΚΙΟΙΙΡῈΒ ᾿ἡλύσει ΥἹΠ. 39 ἃ. 
ΟἼΛΕΟΝ [μα ΡΒΔΘΘ ΠΕ. 

“Περσικὰ ΙΧ. 394 ε. 
ὭὭροι ΧΙ. 47 ν. ΧΗ, ὅ20 ἁ. 

ΟἸΜΙΟΝΙΡῈΞ δοπιΐοιιδ. ᾿ 
Πτωχοὶ Π|. 119 6. ὃ τοὺς εἷς Χιωνίδην ἀναφερομένους 

Πτωχοὺς ποιήσας ΤΡ. 137 ε. ΧΙΝ. 638 4. 
Ομοε κυ ΥΠΠ. 336 ἃ. ΧΙ. 464 «ἃ. ν.- ΧΗ. 529 ἔ. 
ὉἨΕΥΞΙΡΡΟΣ οϊθηβὶβ 1. 4. ὅ ο. 8 ο. Π᾿. 67 ο. 1Π|.89 4. 104". 

γΠ. 278 ες. ΧΙΡ. 6ὅ9 ἃ: ΧΡ. 686 

Περὶ τῶν δι᾽ αὐτὰ αἱρετῶν γΠ. 988 4. 
Περὶ τῶν μὴ δι᾿ αὐτὰ αἱρετῶν ΨΥ. 1.69. ἢ. 
Εἰσαγωγὴ ἢ περὶ ἀγ ̓αϑῶν καὶ κακῶν πραγματεία ἸΥ͂. 159 4. 

ἀ. 

Περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς 1. 9 ς. ΨΠΠ. 990 ἢ, 337 ἃ. ΧΗ. 
θ ὕ,8;. ΟἾἿΨΥ. 197. εἰ ΠΙ. 89 4. ὙΠ. 33 4. ΙΧ. 373. 
ΧΙΥ.616 4."». ζ΄ ὙΠ]. 88 ε.- Περὶ τοῦ καλοῦ ἸΡ. ἀλῷ 

Περὶ δμονοίας ΨΙ. 267 ". 
ΟΗΥβιρρὺβ Τ γαπουϑ, σοφὸς πεμματολύγος ΧΙ͂Υ. 648 ἃ. 

“Αρτοχοπιχὸς ΧΙ. θ47 ο. - θ43 δι "αρτοιοιικὸς ἘΠ ΤΊΣ Ῥ. 
ΟΗἩκυξοαοκ 5 ἐἰρίοοῃ. 

Πολιτεία ΧΙΥ. 648 ἀ. 
ΟἸΝΈΒΙΑΣ ΧΗ 551 ἀ. 
ΟΥἸΕΛΝΤΗΕΞΒ. 

Περὶ μεταλήψειος ΧΙ, 467 4. 471 ". 
ΤΠυϑιχὰ ΧΙΠ. 572 ξ. 

ΟἸΕΛΚΟΗῦΒ 1. 4 ἃ. ἄ. 6. ὅ ἢ. 6 ΒΡ. ο: (0011. ΧΗ. ὅ48 «ἃ. δ49 6) 
28 6. 11. 492, ΨΙΗΠ. οαρ. 43 - 45. ΧΙ. 48δα. ΧΙ. 540 ε.- 
541 ἃ. ΧΗΠ. ὅ90 «. 611 ". 

Βώοι εἶνε περὶ βίων ΨΠΙ|. 344". ΙΧ. 396 ες. ΧΙ]. δ39 Ρ. 
549 ο. ΑΓ ὙΎΕ ΘΑ. 5595.8. Δ ἼΝ., 17 α ΥΧΥ. "- 
γ᾽ ΧΥ͂ 687 α. δ΄ ΧΙ 514 ἀ, 6.. 99 ἃ. 524}. ο - ἢ 
529 ἀ. - ὅ30.. 541] ο. ε΄ Χ. 416 Ρν. ΧΙΙ. 518 ες. 580ς, 
48 "ν. η΄ ΧΙ]. 5648 ἀ. 

Γεργίϑιος ΥἹΙ. 2ὅ ο. - 258 ΡΝ. 
Περὶ γρίφων ΥΨΙ1. 27ὅ ν. 276. Χ. 448 ς." 452 ἔ. 454 {. 

4δ ο. 47 ςο. ΧΙΡ. 620 ε. 6048 . 049 ἃ. 

Περὶ τῶν ἐνύδρων γΠΙ. 332. Ρ. ς. ἰάοπι Πἰρὲὺ Τοτίαββο σπερὲ 
τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ ΜΠ. 817 «. 

᾿Ερωτικὰ 1. 7 ε. ΥΙ. 2δδ ν-. ΧΗ, δῦὅ8 ο. ΧΙ, δ604 ἃ. 
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573 ἃ. ὅ89 ἃ. 597 α, 608 ἀ; 6. ΧΙΥ. 619 ε, 639 ἃ. 
ΧΥν. 6069 ἴ. - 670 ἔ, 

Περὶ ϑινῶν ὙΠ. 34 ἀ. 6. 
Περὶ γάρχης 11.314 6. ξοτέαδθο ρᾶγβ τὶ περὶ τῶν ἐνύδρων. 
Περὶ ΠΡΟ ΧΥ. 697 ε. ἢ. 
Περὶ τοῦ πανιχοῦ ΙΧ. 389 ο5, ἢ. ͵ 
Περὶ παροιμιῶν Π|. 116 4. ε. 17. 160 «. ΥΠ. ,385 ο. ὙΠΙ. 

337 ν. 3471, ΧΙΠ, ὅδ ο. ΧΥ, 701 ὁ. α Χ, 407 ὁ-ἴ. 
8. ΜΙ 4.71: 

Περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνος Πολιτείᾳ μαϑηματικῶς εἰρημένων 
ΙΧ, 8398 ἃ. 

Περὶ σκελετῶν β' ΤΧ. 399 Ρ". 
Περὶ φιλίας β' ΥΠΙ. 349 Ε, γ᾽ ΧΗ, 6338 ε. 
Τλώσσας 5Βοτὶρπὶε ΟἸδάτ 5. δὶ νογὰ βοσρίυσα ΧΙ, 486 ἃ. υνὶ 

ϑομ εἰρη. ΟἸἑατ ιν τοβεϊειαϊέ, 
ΟΥΕΑΠΟΗΌΣ δοπιίοιιδ. 

Κιϑαρῳδὸς Χ. 420 ἃ. ΧΙΝ, 6328 ο. 
Κορίνϑιοι ΧΙΝ, 01 Ρν. 
Πάνδροσος ΧΙΥ, 6042 ", 

Ομξομβυμνα {ἱπάϊα, 
«Αϊνίγματα Ν, 448 ". 

᾿ΟἸΕΟΜΑΘΗῦΚΒ ἐταρίοιβ ΧΙΥ͂, 038 ο. ἢ, 
ΟἸΕΟΜΕΝΕΒ Δοργρέϊ νϑοέϊ σα! 5. ἃ} ΑἸοχαπᾶγο ργδοθοξιιβ, 

᾿Ἐπιστολὴ πρὸς ᾿“λέξανδρον ΤΧ, 398 ς, 
ΟΥΕΟΜΕΝΕΒ ΒΠορΊηυ5. 
Ζιϑύραμβος Πϊελέαγρος ΤΧ. 402 ἃ, ". 

ΟἸΕΟΒΤΆΛΤΟΣ Τ᾽ ποθ 85, 
“Πστρολογία ὙΠ. 278 ". 

ΟΕ ΜΌΝ Χ, 498 6. 
“τϑὶς ΥΙ. 28 ἃ. α' ΧΙΥ, 660 ἀ, 

Ξηγητικὸς ΙΧ. 410 ἃ. 
Ννόστοι. η΄ ΧΙ. 609 ο. 
Πρωτογονία ΧΙΝ. 6000 ἃ. 

Ομταποηῦϑ, “1: περὶ ᾿ἡλέξανδρον ἱ ἱστορίαι ΧΙΠ, (570 ἃ.) ὅ86 
ς. 4. α' ΤΡ. 148 ἃ, δ΄ ΧΙ 590 8. 

ΤΓλῶσσαι 1ἴ. 69 ἃ. Υἱ. 207 4. Υἱ1, 984 ἃ, 300 ἢ, ΧΙ. 468 ἃ. 
473 "ν. 47 ἃ. 479 ε. 49 ο. ε. ΧΥ͂. 701 ἃ. ἐν τῇ περὶ 
Ἰλωσσῶν πραγματείᾳ ΝΥ. 666 ο. 

Ομτόομασηῦν Ὁ ἀτἐ παρ Ἰϊοηβἷ5 πονὰς Αοαδοπιῖαθ ΡΒΠΟΒΟΡΙ 5. ΓΝ, 
4093 ο. 

αὐντῦν ΜΙοβῖα5.. Αὐ βέοίο"ς αἰδοῖ ρΌϊα 5, 
Περὶ ]ιλήτου. α΄ ΧΙΙ. 540 ς. ΧΙΥ. 65 ο«. 

ΟΟπιννα Κ΄, 174 ἢ, (οηῇ, ἨΈΚΙΝΝΑ, 
Οὐττα, (δοβανὶβ ἐπιρογαΐουῦ!β Ἰοσδέιι8, 

Περὶ τῆς Ρωμαίων πολιτείας Υἵ. 973 Ν., 
ΟἸΑΤΕΝ οΥἰείου. ΧΙ, 490 ες. 

«φ-«--“ ας ωξιῥςᾷ 

ΞΕ 

. Ὡμμμδθυυνδθωι,ν.."».... 
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᾿“ττιχὴ διάλεχτος ΧΙΥ͂, θ40 ο. 8.11. 114... ]. 3235.» ΧΊ. 
498 ἃ. ΧΙΝ. 0583 Ρ". εἐ ΧΙἔ, 497 ε. 

Περὶ τῆς ᾿“ττιχῆς λέξεως ΤΧ, 808 4. [Ιάοπὶ ξοτέαβϑα 106 
Θαπὶ ΒΌΡΟΓΙΟΥΘ, 

ΟΚΑΤῈΒ οομίοιβ 11. 47 6. 50 6. 
Γείτονες ΙΧ. 396 4. Χ. 499 ἃ, ΧΥ͂, 690 ἀ. 
Θηρία {Π|.119 ο. ΥἹ. 2607 ε. 
“άμια Χ. 418 ο. 
Παιδιαὶ ΧΙ. 478 ἔ, 
“Ῥήτορες ΙΧ, 369 «6. 
Σάμιοι ΠῚ. 117 ". 
Συναριστῶσαι ΥἹ. 248 ἃ. 
Τόλμαι ΥΙ. 248 α. ΧΙΥ͂, 619 ἃ. 
Οταίεεὶ ἀρ ῬοΟ σοι ΥἹ. 97. ἐγιθαϊπέτ γ Υββ αὶ ἃΡ ΑἰΠ6- 

π8ο0 ΧΙΥ͂, 646 6. ἐχ Μαρποίί5 “]Πιονύσῳ δευτέρῳ οἰξαπέμυτν. 

ΟΚΑΤΕΒ Ὑβεθαπὺβ ΙΨ, 1ὅ8 ΒΡ. εχ ὀαγηιῖπε δρίοο ᾿πβοτρίο (Φακῆς 
ἐγκώμιον. 

Οκατινῦβ 1. 8 ἃ. 226. 23». 29 ἃ. Π|. 47 «, 40. 62 6. 67". 
θ8 ἃ. 69 ἃ. Χ. 424 ". ΧΙ. ὅθ6 6. ΧΥ, 676 ἢ. 688 ἢ. 

᾿Αρχίλοχοι ΠΙ. 86 «. 92 «ε. ἢ 1Υ΄, 104 ε. ΙΧ, 37 α, 410 «4. 
Βουχόλοι ΧΙΨΥ. 6838 ἢ. 
Ζ]ηλιάδες ΙΧ, 396 Ρ. 

“Ζιονυσαλέξανδρος 11. 47 «. ΠΠ1..119 ". ΙΧ. 984 ". 
ΖΙραπέτιδες ΜΠ. 344 ς. ΧΙ. 801 ἀ. “. 
Εὐνεῖδαι ΧΥ. 698 α. 
Θροᾷτται ΧΙ. 494 ". . 
Κλεοβουλίναι ΤΥ. 171 ΒΝ. 
ἸΠαλϑαχοὶ {Π|, 111 ἢ. ΧΙΝ, 638 ο. ΧΥ͂. 681 α.".6., 685 }.-, 
Νέμεσις ΙΧ. 373 ςο. ἀ. ὁ. ΧΙΥ, 6299 ς. ΧΥ͂. 666 εἐ. 667 ξ. 
Νόμοι ΧΙ. 496 6. ὅ02 ". ΧΙΨΡ. 64θ ε«. 
᾿ὈΟδυσσεῖς 11. 68 ὁ. {Π..99 ἔ,. ΥΗ. 31 ἃ. ΙΧ. 38 ςο. Χ. 

4406 ν. ΧΙΝ. 6057 «. ΧΥ͂. 677 ἢ. 

Πλοῦτοι {Π|. 94 6. 1Κ΄. 138 6. ΥἹΙ. 967 6, 11. 299 ". 303 6. 
Πυτίνη {Π.. 94 [. Χ. 4906 Ρ". ΧΙ. 494 ". ς. 
Τροφώνιος ΥΙΙ, 39 ὁ. 
-Χείρωνες ΓΧ. 392 ἢ, ΧΙ. 558 ο, 
Ὧραι ΙΧ. 374 ἃ. ΧΙΝ. 638 ἢ’ 

ΟΕΚΑΤΙΝῸΝ ἰυηΐον ΧΙ, 469 ο. 
Γίγαντες ΧΙΥ, 601 ε. 
Θηραμένης ΙΝ. 177 ἃ. 
Ὀμφάλη ΧΥ, 6609 ἃ. 

7Τιτᾶγνες (1) ΥἹ. 941 ς, 
«Χείρων ΧΙ, 460 {, 

Οκε ΟΡΗΥΓΌΒ, 

᾿Εφεσίων Ὥροι ΨΠΙ. 361 ο. 
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Οκιτιὰς ὃ Καλλαίσχρου ΧΥ͂, 666 Ρ. ὃ τύραννος ΧΙ, 4968 ΝΡ. 
γΟΥΒῈ5 ἴῃ απ άσπι ἀπδογεοπίὶ ΧἼΠΠ, 600 ἀ. 6. 

᾿Ελεγεῖα Χ. 432 ἃ. --- 438 Ν- ΧΥΡ. 666 ΡΝ. ([:28."».} 
ΠΙειρίϑους ἱταροράϊα. «πὰρ ἃ 411|5 Οὐϊεῖαθ, ἃ} δἰ 15 Ελασι ρα {1 

ἐγιθαϊ!ν ΧΙ, 490. 
Θετταλῶν πολιτεία ΧΙ, 527 «. ». ΧΕΥ͂. 663 «. 
«““αχεδαιμονίων πομιτεία ΧΙ. 468 6. ἢ. 488 ν. 480 ε. 

ΟἌΙΤΟ φοπιΐοι 5. 
Οιλοπράγμων ἸΥ͂. 173 Β. 

κι το. 
᾿Ὀρψαρτυτιχὰ ΧΗ. 516 «ς. 

ΟΚΟΒΥΠῸΝΣ οομίοιβ 1. ὅ , 1]. 54 6. 
᾿“Ἱπαγχόμενος (1. 47 «..) 1η.109 ἀ. ΥἹ. 948 ΡΝ. 
᾿᾿Απολιποῦσα ΥἹΙ. 358 ο. Χ. 499 ἀ. 443 . 
ἱῬευδυποβολιμαῖος Π|. 107 ἢ. ὙΠ. 364. ΙΧ. 384 ο. ἅ. 

ΟΤΕΞΙΑΚ Οπιάϊυν 1. 292 ο. ἀ. 11. 45 ". 674. Χ. 434 ἃ. ΧΙΙ. 899 ἃ. 
ὅ90 ἀ. ΧΉΝ. 00 ἀ. 

Περσιχά. αἱ ΚΝ. 14θ0 ο. β' ΧΙΓ. 639 4. γ᾽ ΧΙ. 528 ε. 
Περὶ τῶν κατὰ τὴν ᾿ “΄σίαν φόρων 11. 07 ἃ. Χ. 443 Ῥ- 

ΟΤΈπΙΒῦ5. ΑΙοχαπατίηιι πιθομαηίοιϑ. 
Περὶ τῆς ὑδραύλεως ΙΥ͂. 174 ε. 

ΟΤΕΒΙΟΙΕΒ. 
“Χρονιχὰ 5ῖνε Χρόνοι. γ᾽ ΥἹ. 272 Ν. Χ. 448 ἃ. 

ΟΤΕΒΙΡΗΟΝ Αἰμοπίεπβὶβ, ΘΟ σόσιμ ροοία ΧΥ͂, 697 ο. 
ΟὙΡΒΙΑ οατπῖπα ΚΠ]. 334 ". ς. ΧΥ͂. 082 ε. 
Ογτοπᾶοιιβ ροεία (ἈΠ μιι5 δῃ Εγαξοβέθη657) 1. 2. ἃ. ". 

Ὁ. 
ΤΑΙ ΑΟΗσΚ. 

Ἰνδικὰ ΙΧ. 394 ο. 
θᾶνον. 

Περὶ Βυζαντίου Χ. 442 ο. 
ὍΛΜΝΟΝ Αἰμοηϊοηβὶ5 ἄδ πιιβίοα βου ρδῖδβο νἱἀοέυν ΧΙ, 698 ε, 
ὈΛΜΟΧΈΝΟΚ οσομηΐοιβ 1. 1 Ρν. Π]. 101 ἴ. 

Αϊτὸν πενθῶν (ΧΙ. 4608 ἔ. 
Σύντροφοι 1{Π|. 101 ἢ, - 10 ΡΝ. 

ἘΕΜΑΡΕΒ οταίοσ {{Π]. 99 ἃ. 

ΠΕΜΆΚΕΤΕ. 

Τρίφυλλον ΧΥ͂. 685 Ρ". 
ῬΕΜΕΤΑΙΌΣΝ Βγχαπέϊυβ. 

Περὶ ποιημώτων δ΄ Χ. 459 ἀ. ΧΙ! 548 ς, ΧΙΨΡ. 6033}. 

ὈΈΜΕΤΑΙΌΣ οοπιίοας {{. δ0 ἃ. 
᾿“ρεοπαγίτης ΙΧ. 40 ε. 
Σιχελία {{|.108 ἢ. 

ΠΈΜΕΤΑΙΌΝ [χίοηῃ, 

Περὶ τῆς ᾿«Δλεξανδρέων διαλέχτου ἸΧ. 3993 ΡΝ. 
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Ἐτυμολογούμενα. ἐν πρώτῃ ᾿Ετυμολογουμένων 1Π. 74 ". ἐν 
᾿Ετυμολογίᾳ Π. 0 ἃ. 

ῬΕΜΕΤΕΙΌΒ Μαρποδίῃβ, 
“Θμώνυμοι ΧΠΙ. 611 Ρ. 

ΠΕΜΕΤΕΙΌΝ ῬΒΑΙοτγοις ν. 177 ἴ. ΧΙ. δ56 ἃ. 
ΒΕΜΈΤΕΙΌΒ ϑσορ δῖα . 44 ἘΣ ἡ ἃς Υ1. 950 ἡ; ς.΄ 

1ρωιχὸς διάκοσμος. αἱ ΚΥ. 141 6. β΄ ΧΙΓΡ. 005 ο. ᾿ ΨΗΠΙ. 
8540 ο. ἐ ΧΥ, 697 «. εα' ΥῊ. 900 ἃ. ε’ 1ν,:1δ 
ΧΙΝ. 044 ἃ. ιέ 1{Π|. 80 ἀ. ες 10.173 ἢ. 9’ ΧΥ. 697 ἀ. 
χε ΠΙ. 9] ςο. Χ, 495 ο. 

ΒΈΜΕΤΕΙΌΣ Ττοοζοηΐηβ σταπιπιαίίοιβ ἔ, 20 ἃ, ΤΥ, 139 ο. 
ΒΈΜΕΤΕΙΟΝ, Περὶ τῶν χατ᾿ “ϊγυπτον ΧΥ͂. 680 Ρ. 
ΘῈΕΜΟΓΗΑΚῈΝ ὉΓΆΓΟΓ Χ...1.87 4. πο, ὙἹ, δ {ς 

ὩἹστορίαι. χ' Υἱ. 982 ἔ, χα Υἱ. 9603 ν. 
Ὑπὲρ Σοφοκλέους πρὸς Φίλωνα ΧΙ. ὅ08 Ζ δὅ09 ἃ. ΧΙΗΙ. 

610 ε«. ἢ, 
ὈΈΜΟΟΙΗΡΕΒ [Υ. 174 Γ. 
ΒΕΜΟΟΘΕΙΤΟΒ ΑΜΡάοτιέα [{{ οὰρ. 87. 

Περὶ τῶν ἐν ““ιδου ἸΚ. 1608 ". 
Πῆξγας διάκοσμος ἸΥ. 168. 

ΒΕΜΟΡΑΜ ΑΚ. 
Περὶ “Ἵλικαρνασσοῦ ΧΥ. 082 6. 

ὈΕΜΟΝ. “μων ἐν τετάρτῳ ᾿«1τϑίδος {Π|. 90 ἀ. 
ΒΕΜΟΝΙΟΌΝ ΘΟ 668. 

ζΖχελώνιος ἸΧ. 410 4. 
ὈΕΜΟΡΗΠ,ῸΒ Πἰβίοτί οι. 
Ἔφορος ἢ 4ημόφιλος ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἐν τῇ τριακοστῇ τῶν 

ἱστοριῶν ΥΙ. 232 ἡ. 6. 
ὈΈΜΟΡΗΙΌΝΒ οταίου ΧΥ͂,, 696 ". 
ἸΘΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ ΠΠ. 44 6. Υ΄. 186 ἃ, ν. ΥἹ, 228 4. ΥἼΙ, 348 ε. 

ΧΗ. 573 Ρν. 
Κατὰ ᾿νδροτίωνος ΧΙΠ. ὃ 85 ἢ. 
Περὶ ἀτελειῶν ν΄. 106 "". 
«Κατὰ Εὐέργου χαὶ Πνησιβούλου ΧΙ. 481 
“Ὑπὲρ τησιφ ὥντος ΧΙΡ. 653 ὁ. Οὐπῆ, τηΐτα περὶ στεφάνου. 

Κατὰ Ἱπειδίου ΥΙ. 261 «. ΧΙ. 481 ε, 486 ἢ 
Κατὰ Νεαίρας ΧΙΗ, ὅ78 ". ὅ86 ο. ὅ92 ". ο. 594 ἃ. 
Περὶ τῆς παραπρεσβείας ΨΙ. 942 ἃ. ΧΙ. 02 ". 

Περὶ τοῦ στεφάνου ΧΙ. 486 ο. ΧίΚν, 045 :}". 

Πρὸς Τιμόϑεον ὕβρεως ΧΙ. 480 ο. 
Οιλιππιχοὶ ΧΙΝν. 014 ἢ. 
ἹΠερὶ χρυσίου ΧΙ, 592 ε. 

Ὀεκουαῦδ. 
᾿αργολιχὰ 1Π. 86 ἢ. 

ΠΕΧΙΘΒΑΤΕΒ Ομ οι 85. 
ΓΥφ᾽ ἑαυτῶν πιλανμενοι {Π|..13.1.Ν. 

ΑἸΉΕΝΑΕΙΒ, {ΠΠ. 118 



1844 ΙΝΌΕΧ ΜΝΟΕΙΡΤΟΙΚΌΝΜ. 

ΠΙΘΛΕΑΈΘΗΙΝ 1.144. Μεββοηΐαβ, Αὐϊβέοίο 15. ἀϊβοῖρυϊι5 ΧΙ. ΑθΟΓ. 

Δ4Θ1 α«. ΧΥ., 6066 ". 

Περὶ ᾿““λκαίου (1. 85 8) ΧΙ. 400 ἢ, 461] «. 479 ἀ. ΧΥ͂. 
6600 Ρν. 6608 ε. 

Περὶ τοῦ τῆς “Ἑλλάδος βίου ΧΙΨ. 630 ο. γ΄ ΧΠΙ. 557 Ν. 
Περὶ τῆς ἐν ᾿Ιλίῳ ϑυσίας ΧΙΠῚ. 608 α. ". 

"Ὅλι μπικὸς ΧΙΨΥ, 690 ἀ. ; 

Τριπολιτικὸς Ιν. 141 ἃ. 

Περὶ τῆς δὲς Τροφωνίου καταβάσεως ΧΗ. ὅ94 ε. ΧΙΨΓ. 
6041] «ς 

ὈιΟΛΈΘΟ ΕΚ Οπιάπι5. 

“ιατριβαί. κα' ΧΙ. 508 ἢ. 
Ὀιρυμ 5. σταπιπιδίϊοιβ βιβλιολάϑας ᾿. ὅθ 4. 7... ὙΝ159 Ὁ. 

ΙΧ. 2991. ΧΙ. 477. 481 ἢ. 486' ς. ἃ... 487 0..501 ὁ. 
Χίν. 634 «. ΧΡ. 689 Ρ". 

᾿Εξηγητιχὸς τῶν Ἴωνος δραμάτων ΧΙ. 408 ἀ. 
«Αἱ πρὸς Ἴωνα ἀντεξηγήσεις ΧΙΨ., 684 ε. 
Περὶ ᾿παρεφϑορυίας λέξεως ΙΧ. 908 Ῥ. 
Τῶν Φουνίχου δραμάτων ἐξήγησις ΓΧ. 371 τ΄ 

ὈΙΕΌΘΗΕῈΚΒ πιράϊουβ 1, ὅ ἃ. 

ΒὈΙΠΌΘΗΙ ΡΒ ΑΚ. 
ἸΠεγαρικὰ ΥἹ. 262 6. 

Πινουοσηῦβ. Τήλεφος ΠΠ. 11] ς. 
Ὁιϊνον ἐϊ. 67 ἃ. ΧΗ͂Ι. ὅ00 6. 

Περσικά. Δείνων ἐν τῇ Περσιχῇ πραγματείᾳ Τ|. 67 ἃ. Ἐ. 
ἐν τοῖς Περσικοῖς Ιν. 146ς. ΧΙ. ὅδ6». ὅθ0 ε. ΧΙΓΝ. 
038 ἃ. ἐν τρίτῳ Περσικῶν ΧΙ. ὅ09 ἔ. ἐν τῇ πέμπτῃ 
τῶν Περσικῶν τῆς πρώτης συντάξεως ἈΠ]. 609 ἃ. 

Πιο Αοαδομιίου 1. 84 Ρ. 
ὈΙΟΌΓΕΝ Ὁατγγβέϊαβ ταράϊοι5 Τ. 32. ἃ. 1. 40 ἅ, 580 ν. ὅ8 4. 7. 

59 4. {Π|. 74 ν". ΨΗ. 309 ο. 320 4. 32θ ἃ. 
“γγιεινὰ 1Π. 86}. 110 6. ἐν πρώτῳ “Ὑγιεινῶν 1. Θ] «. 68 4. 

ΠῚ. 110}. 120 4. γΙ1. 308 Ρ. 816 ὁ. ΙΧ. 871 ε. ἐν 
πρώτῳ τῶν πρὸς Πλείσταρχον “Ὑγιεινῶν ὙΠ. 3290 ἀ. ἐν 
τοῖς πρὸς Πλε ̓είσταρχον ὙΠ. 824 ἔ. 

Ὀψαρτυτικὰ ΧΙ]. δ1θ -«. 
Περὶ θανασίμων φαρμάχων ΧΝΥ͂. 681 Ρ. 

ὈΙΟΟΙῈΒ οομΐοτι, 
Θάλαττα ΧΉΗΙ. 567 ες. 
Κύχλωπες. Καλλίας ἢ ἁ]ιοοχγλῆς ἐν Κύχλωψι ΤΥ. 140 «. ΥἹ]. 

2806 ἃ. ν. 300 Α. ΧΙ]. 524 ἢ. ΧΥ. 667 4. 
ΠΤίλισσαι Χ. 4206 ἀ. 

ΠιοοιθῈΕΝ ΑΡάΔογῖζα ἀοβοτῖρβιε Ἡθὶοροϊη, ἀπα πὶ ὀρΡυκπαξίοπο 
τἰδιι5 οδέ Ποιγοίσια Κ΄. 906 ἀ. 

ῬΙΟΡΟΒΟΒ.. ρταπηπαεϊοιβ ΑΥΙβίορ απο ΕΥ̓. 180 ὁ. ΧΙ. 501 ἀ. ε. 
ΧΙΝ. 042 ε. 



μὰς 

ΙΝΡΕΧ ΞΚΟΚΙΡΤΟΚΌῸΜ. 1840 

Γλῶσσαι Ἰταλικαὶ ΧΙ. 479 ἃ. 
Πρὸς “υχόφρονα ΧΙ. 478 Ρ". 

Βιοροῖκῦξ Ρετγϊορείᾳ ΧἼΙ. 591 ο. 
ΙΟΘΟΕΌΚ ίοαΠ5. ΐ 

Περὶ βιβλιοϑήχης ΧΙ. δὅ41 ε6. 
ὈΙΟΡΌΝΟΣ ΘΙπορθηβῖθ ΘΟμ 008. 

““ὐλητρὶς Χ. 431 ς. 
᾿Ἐπίκληρος Ι. 23 6. 289 ἃ. 240 ". 

Βιοροότυβ Εγγεβγδοιβ. 
᾿Εφημερίδες ᾿Αλεξάνδρου Χ, 434 ΡΝ. 

ΒΙΟΘΕΝΕΒ Βαργ!οπῖαδ. 
Περὶ εὐγενείας, ΙΝ. 108 ε. 
Περὶ νόμων. α΄ ΧΙ. 2604. 

ὈΙΟΘΕΝῈΒ οΥΠΐοΙΙΒ. 
Πολιτεία ΤΡ. 19 ο. 

ὈΙΟΘΕΝΕΒ ἐγαρ 115. 
Σεμέλη ΧΙΝ, 636 ἃ. 

ΠΙΟΝΥΒΙῸΝ ἀοποὰβ ΧΥ͂. 668 ο, 669 ἅ. 702 ε. 
Πρὸς ᾿«““9ηναίους λόγος ΧΥ͂. 669 ἀ. ε. 
᾿Ελεγεῖα Χ. 443 4. ΧΗ. 002 ςο. ΧΥ. 068 ε. 669 ε. 

ῬΙΟΝΥϑΙῦΝ ὁ λεπτός. 
᾿Εξήγησις τοῦ θ ὐδώριδα μέλους εἷς τὸν [Ἔρωτα ΧΙ. 47. 

Ῥιονυδιῦβ Ἠογαοίθοία Υ]]. 981 ἃ, 
ΒΙΟΝΎΒΙΌΒ. Ιἀπαθ8. 

Περὶ διαλέκτων ΥἹΙ. 9840. 

ΤΗΝΕ: Τιεποίτίου5 ΧἼΠ]. 009 Γ. 
ΒΙΟΝΎΒΙΌΒ ϑαιηἶ5. 

Περὶ τοῦ Κύχλου ΧΙ. 477 ἀ. ς΄ ΧΙ. 48] 6. 

Ὀιτονύϑιῦϑ ϑογίορτδομίοπ ΧΠἼΠ, 51 ἃ. 
Βιονύϑιῦ ἰγγαοιβάσαπι ἐγσδηπιβ ΠΠ|, 9 8 ο, ἃ. 

ἤάδωνις ἸΧ. 401 “. 
ἘΕπιστολαὶ πρὸς Σπεύσιππον 11. 279 ς. ΧἼ. ὅ40 ἡ, 

ΙΟΝΥΒΙΟΒ ΘΙ ΠΟΡἝ 518 ΘΟΙΆΪΟΙΙΒ. 

᾿ «ἠκοντιζόμενος ΧΙΝ. 6604 ἀ. 
Θεσμοφψόρος ΙΧ. 404 ε. 
ὋὉμώνυμοι ΙΧ. 381 ο. ΧΙΝ. 61 ες. " 
Σώζουσα ΧΙ. 467 ἀ, 497 ο. 

Πιονυϑιυθ ΤΉταχ ΧΙ. 489 ἃ. 501: 18: 
θιονυϑιυβ ὃ τοῦ Τρύφωνος Ἱ. δῦ ο. ΧΙΥ, 641 ἃ. 

Περὶ ὀνομάτων ΥἹΙ. δῦ ς. ΧΙ. 09 ο. 

ιονυϑιῦβ {Ππ|6 ΘΠ 515. 
Τεωργικῶν ζ΄ ΧΙΡ. 648 :Ὁ. 

ΠΙΟΝΥΣΙΌΚ ᾿ψαρτυτικὸς ὙΠ. 390 ἢ. ἄπο ποιηϊπαπέιμν ὈΤΌΝΥΞΙ 
ΧΗ. 516 ὁ. 41 Ὀψαρτυτιχὰ βοτίρβοσιπές πἰβὶ {δὶ ΔΙ ἔθ σῖτα 
ΠΟΠΊΘῚ ΘΟΥΤΙ Ρἔϊι εδέ. 
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1840 ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΙΡΤΟΙΚΟΜ. 

ΤΙ ΟΝΥΒΟΡΟΤΟΌΝ [ιασοάἀδοπι 115. 
Παιᾶνες ΧΥ. 078 ε. 

ῬΙΟΒΟΟΚΙΠῈΒ.),). ἰβοογαί5 ἀϊβοίραπιβ ἴ. 11 ἃ.}. 
Οἱ παρ᾿ ᾿Ομήρῳ Νόμοι 1. 8 ο. οαρ. 1. - 18. 
Πολιτεία “ἀαχεδαιμονίων ΤΥ. 140 Ρ.. ἔ. 
“Ὑπομνήμπατα ΧΙ. 507 ἀ. 

θιοτιῦν ΟΙγμρομυβ Χ, 448 ". ο. 
ΠιΟτΤΙῦΝ. 
Ἡράχλεια ΧΙΠ. 6009 ἀ. 

ΠΙοεϊπιας Θέοϊουβ ΤἈδοέμμι5 ποιαϊπαέυς ΧΙἼΠ, 611 ΡΝ. 
ΠΙΟΧΊΡΡΟΒ σομΐ 08. 

᾿,ν τιπορνοβοσκὸς ΠΠ. 100 «. 
᾿Ἱστοριογ ράφος {Π|.110 «6. : 
(Φιλάργυρος ΧΙ. 472 νυ. 496 ἢ. 502 ἀ. 

ΠΙΡΗΙΠῸΝ οοπιίοι5 1. 28 ο. Π. 80 ο. 47 ". δ2 6. Ε. δ ἀ, 67 ἀ. 
ΤΥ 1500 ν- ΤΟΝ Ἔν 1859.--: γι. 236 ΧΘΕΘΕ 

᾿γνοια ΧΥ. 700 ο. Δίφιλος ἢ Καλλιάδης ἐν «“Ἵγνοίᾳ ἸΧ. 
401 ἃ. 

᾽““δελφοὶ ΧΙ. 499 ἁ. ο. 
«Ἵἱρησιτείχης, ΧΙ. 496 6. οαἰπ5 ἀγαπιδέῖβ διασκευὴ 65έ Εἰνοῦ- 

χος ἢ Στρατιώτης ΧΙ. 496 “. 
᾿»“νασωζόμενοι ΧΙ. 499 ο. 
"“πληστος ΙΧ. 370 ε6. 

᾿ἀπολιοθω δε Ἐ38)ς: Δίφιλος ἢ Σώσιππος ἕν᾿ “πολιπούσῃ 
ΙΝ. 138 ἢ 

Βαλανεῖον Χ. 4406 ἅ. 
Βοιώτιος Χ. 417 ε. 
Γάμος ΥἹΙ. 3584 ε. 
“])΄ιαμαρτάνουσα 1Π. 111] εἐ. 
-Εκάτη ΧΙΝ. 6048 ἃ. 
Ἕλ εἰαίι μι με ΥΙ. 223 ἃ. 
Ἔμπορος ΜΙ, 250. ς, 227.1ὦὐ {318} 
᾿Εναγίζοντες Ιν. 10 ΄. 
Εὐνοῦχος ἢ “Στρατιώτης ΧΙ. 490 ο. ἢ. Οοπξ, “1Ἱρησιτείχης. 

Στρατιώτης ΧΥ, 700 ε. 
Ζωγράφος ΥἹ. 230 ἢ, ὙΠ. 291 [. 
“ἩἩρωκλῆς Χ. 421 ε. 
Ἥρως ΙΧ. 87] ἃ. 
Θησεὺς νΙ 962 ἃ. Χ.: 451". Ὁ. 
«““ήμνιαι ΨΠ. 307 ἢ. 
Π]νημάτεον ΠῚ. 194 ἅ. 
ΙΠαιδερασταὶ Χ. 493 ὁ. {. 
Παράσιτος ΥΙ. 9396 "9 928 ἢ 47 ἃ, 'Χ΄ 495 δὲ 
Πελιάδες ἸΝ. 156 “. 

1Πιϑραύστη ς (Τιϑραύστης 1) ΧΙ. 484 «. 
᾿Πολυπράγμων ΥἹ. 595 ἃ. 



ἰας 

ΙΝΌΘΕΧ Β5ΟΕΒΙΡΤΟΙΟΜ. ᾿ 1817 

Σαπφὼ ΧΙ. 487 ἃ. ΧΠΙ. ὅ99 ἀ. 
Στρατιώτης. γἱιάς Εὐνοῦχος. 
Συνωρὶς 1]. 247 ἃ. ΧΙΝ. 657 6. ἀταιιδεὶβ πονὰ εὐϊέῖο ΥΓ 

᾿ Ὁ. 16..ἅ 
Τελεσίας ΥΙ. 958 6. ΧΙΨΥ. 640 ἀ. 

ὈΙΡΗΙΌ5 [μαράϊοοη 515. 
Περὶ τῶν Νικάνδοου Θηριαχῶν ὙΠ. 314 ἀ. 

ὈΙΡΗΙΠ 5. ΙΡΗηἶτι5. πιο ϊουβ ΓΧ. 369 4. νἰχῖέ δεέδέε ᾿ιγβιπιδοί 
Τορὶβ. ΒΙΘΟΘΗΒΟΓΙΒ ΑἸοχαπότι ἢἰ, δ] ἃ. 

Περὶ τῶν προσφερομένων τοῖς νοσοῦσε χαὶ τοῖς ὑγιαίνουσι 
ΠΙ. 82 ἢ, 90 ἃ. 106 4. ὙΠΙ. 35 ἃ. εἐ βεᾳᾳ. ΧΙΥ. 6050 
ἃ. ". Εχ οοάοσῃν τὸ ἀιϊπιοέα βυηξ το άυα ἐοϑεϊπιοπία Π. Ὁ] 
τς ΟἽ δὖν δὲ, . 565» 59 δ δ, ΘΙ ΟΝ ΘῈ 
λα: ρ2.ς. {. 68: 9 ς:-- 70.2.7} ἘΠΕ ΣΟΥ ΞΕ ς. 
80». 90. 6. 91] 6. 1006 ὁ. 120 ε. ΙΧ. 369 4. ἢ. 
3171 ἃ. ". 6. 

Ὀιγιιῦβ ΧἼ. 898 Γ, 
“Ιστορίαι. 8' ΤΡ. 15 ἃ. 

ΠΟΚΙΕῦΣ ΒΟ ρδιε ορίσταμηπια π΄ ΜΠ] Οποπὶ Οτοίζοπϊαέειη Χ,, 412 ἴ. 
ΒΌΚΙΟΝ, 

Γεωργικὸς ΠΙ. 78 ἃ. 
Περὶ ἰχϑύων ΠΙ. 118». ὙΠ. 282 6.6. 38 ἃ. 987 ἃ. 9297 ες. 

300 6. 1. 904 ο. ἢ. 30 ο. 306 ε. 309 ες. ἴ. 512 ἀ. ἢ. 
919. «.. 315". 6. ἀἅ. ἢ. 819 4. 390 ἀ. 3325 ν. ὁ: 527 1. 
928 Ρ". 6. 8330 ἃ. 

ὈΟΒΟΤΗΕυΚ. 
Περὶ Αλέξανδρον ἱστορίαι. ς΄ ὙΠ. 276 ἢ. 

ὈΟΒΟΤΗΕΌΝ Αβοαϊομίία ΓΧ. 410 ἃ. ΧΙ. 481] ἀ. ΧΙΨΝ. 6008 ε. 
οὐ ̓ΑἸντιφάνους καὶ περὶ τῆς παρὰ τοῖς νεωτέροις χωμι- 

κοῖς ματτίύη ς θχλῥὰ 6058 
«ἕξεως συναγωγή. η΄ ΥἹΙ. 399 ἃ. 

ΠΟΠΟΤΗΕῦΚ ιάοπῖιβ οὐδ ουλοὺς ΧΙ. 497 ες. 

ἸΟΞΙΑΡΕΞ. 

Κρητικά. δ΄ ΤΡ. 143. Υἱ. 204 ἃ. 
Ἰθκαοο Οοτουγδθιβ. 

Περὶ λίϑων ΧΥ͂. 692 ἀ. 
ΘΒΌΜΟΝ σοπιΐςιδ. 

ἱβάλτρια ΥΙ. 540 ἀ. ΙΧ, 409 ε. 
ὈΌΚΙΝ δας 1. 17 1 191{.|Κ. 1928 ἃ. Ι΄. 931}. ΝΗ. 337 ἀ. 

ΧΕ. 04 ν. ΧΙΙ. 52 ε. 529 ἃ. 595 Ε. 
Τὰ περὶ ᾿γαϑοχλέα νεὶ αἵ περὶ ᾿“Ιγαϑοχλέα ἱστορίαι. β' 

ΧΙΝν. 618 Ρν. ἢ. ΧΙΗΙ, 608 ς: ὦ ΧΙΙ. ΕΠ ΕΣ 
Περὶ Εὐριπίδου καὶ “Φοφοχλέους ΤΡ. 154 ἄ. 
“στορίαι γι. 259 ἃ. β΄ ΧΗΙ. 590 ν.Χ΄ Χ' 434. ε. 8΄ ΧΗΙ. 

Ὅ06 ο. ες ΧΗ. 549 ν. εἰ [ν. 155 6. χρ' νι. 9534. 
ΧΗ. 535 οὐ ΧῊ 540 Ὁ. 



[848 ΙΝΌΕΝΧ Β5ΟΚΙΡΤΟΙΌΝ. 

ἸΠαχεδονιχά, εἰ ΥἹ. 249 ο. ζ΄ ΙΚ΄. 107 ς. 
Σαμίων (Ὥροι ΝΥ͂. θ90 ε. 

Ε. 

ἘΠΠΕΜΕΝΕΞ. 
Κρητιχὰ ΧΙΗ, 601 ἢ. 

ἘΠΡΗΛΝΤΙΘΕΒ. 
Σάτυροι {Π|. 96 ο. 

ἘΜΡΕΡΟΟΙΕΒ 1. 3. 6. ὙΠ]. 334 ". 36 ς. Χ, 423. ΧΗ, ὅ10 ε. 
Καϑαρμοὶ ΧΙΨΡ, 620 ο. 4. 

ΕπμρΡοθῦ. 
᾿»“πομνημονεύματα ΤΧ. 870 ο6. 

ἘΣΡΑΈΝΕΤΟΞ, 
ἹΙερὶ ἰχϑύων ΥΠ. 338 ξ. 
᾿Ὀυψαρτυτικχὴς 11. 58.ν. ΠῚ. 88 ς. Υ,. 294 ἀ. 997 ο. 3044. 

8908 6. 312 ».. 318 .ν.ὄ ΙΧ. 371.οὐϑ 7 ὦ, ΘΟ ἘΠ 
δ16 «. ΧΙΝ, 6062 Ἁ. 

ἘΣΡΑΒΟΗΙΡῈΕΒΚ 1. 30 ". 4. Π΄. 61 Ρ". 
ἘρΡηΙρΡΡρῦΒ 1. 98 ἢ. 29 ἃ. 1. 38 Β. 48 ςο. 7 ε: ΟῚ ἃ. 
"Ἄρτεμις 1} ὅς ἘΠ ΣΝ 
Βούσιρις Χ, 442 ἀ. 
Τηρυόνης ΗΠ. 60ὅ.«. ΠῚ. 346 ἢ. 368 ς. ΙΧ. 370 ε. 
᾿Εμπολὴ ΨΠΙ. 8563 ο.  'ΧΗ͂Ι, 572 ε. ΧΙΝν. 617.2. 
Ἔφηβ 70ι Ἐν 8 8.) Χ. 498 ἃ, ΧΙ, 483 ο- ΧΙΥ͂, 6049 ς. 
Κίρκη Χ. 480 ε. ἢ, 
Κύδων Υ Ἴ 332 ἃ, ΧΙΝ. 642 ε. 6406 ἢ. 
ἹΝαυαγὸς ΧΙ. 09 -. 
"Οβελιαφύροι ΝΠ]. 559 ἃ. 
Ὅμοιοι ἢ ̓Ὀβελιαφόροι ΧΙ. 482 4. 
Τελ ταστὴς ΠΗ. 289 ν. ΥΠ|. 347 νυ. ΙΧ. 380 ἢ. Ν᾿ 
“Σαπφὼ ΧΠΙ. 7. τ. ᾿ 
(ιλύρα Υἴϊ. 280 ε. γΠῚ. 3589 ξ. ΧΠΙ. 5871 Ν. 

ἘΡΗΙΡΡΟΝ ΟἸγμεμῖμ5. 
Περὶ τῆς ᾿“λεξάνδρου χαὶ Ἡφαιστίωνος ταφῆς ΜΠ. 120 ε. 

ΙΡ. 146: ς. Χ, 4854.:8, ΧΠ Βα. 
ΕΡηΟκῸΣ ΧΙ. 1 ες. 28 ε. τεργεμεπάϊεασ ἃ Ῥοϊγθῖο ΧΙΨ. 

020 ἃ. 
Ἐὑρήματα ΙΝ. 182 ο.. ΧΙν. 6375}. 

μάτων, ΜΠ. 352 ο. 
Ἱστορίαι. αἱ Π|. 106 4. εἰ ὙΠ. 311 Β. ς΄ 1ν..184 ἃ. «η΄ ΣΙ. 

00 "». ΕΡΒβονὰβ ἐὰν ΠΠϊὰ5. οἷα. δομιορ ἶλι5. ᾿ἰδέεογίασαμι 
το ΧΧΧ. Υἱιἱ. 939 ἀ. ε. 

ἘΡΙΘΗΛΚΝΟΒ 1. 81 ἃ. 11. 30 ο. ἀἅ. 49 ς. ὅθ Δ. 517 ἃ. 859 ο. 
60. «..:1..608 εο;" 64 Ε΄ «0 ". ..». 68.» ἢ. 7018. ἘΞ 9}. 
γΠ.804 6. 329". ὙΠ]. 3602 ἀ. 368 ζ.. ΙΧ..400 ο. Χ. 
429 ἃ. ΧΙΨΝ, 04 ο. ΧΥ. 098 ς. 

ἐν δευτέρω περὶ εὖ! ἕν ΓΗ ἐρ ω “τε εὐρη- 



ΙΝΡΕΧ Β5ΟΕΒΙΡΤΟΆΚΌῸΜ. 1849 

᾿υγρωστῖνος ΗΠ. 120 ἃ. ΧΥ͂, 082 ἃ. 
᾿“λχυὼν ΧΙΥ. 619 ". 
᾿“ταλάνται ΧΙΥ. 618 ἀ. 
Βάχχαι ΠΙ. 1060 ἢ 

 Βούσιρις Χ. 411 ". 
Τὰ καὶ ϑάλασσα {1.105 ν-. 106 ε. 190 ς, 4. ΥΗ. 318 ἃ. 

398 ἃ. ΙΧ, 370 ". ΧΙΥ, 04 ἔ, 648 ε. 
“Πιόνυσοι Ιν. 1ὅ8 ο. 
᾿Ἐλπὶς ἢ ἢ Πλοῦτος ἸΝΡ. 139 Ρ. ΥΙ: 250 ε: 
“Εορτὰ ΙΥ. 1600 4. υνὶ ᾿Επίχαρμος ἐν τῷ “ Ἑορτῷ χαὶ Νάσοσις. 
Ἥβας γάμος ΜΠ. 85 ος. ἃ. 91 ο. 99 ἢ. 10ὅ α.5. 110 ν- ΥΗ. 

289 ἃ, 98ὅ ἃ. 286». 987 ".. 1288 ἃ. Β. "5. 295 ". 
304 ς. 30 ο. 306 ἃ. ἀ. 308 ε. 309 4. 313 4, 5185 ἢ. 
910 319 0:6ε.:8:....,390.0.. 959. 0». ς ἃ ΘΟ ἢ 
8996. Ἐ ΒΟ. 6.139 5; Ἐρ (Θ0}}} 39...63)}..29.0..6. 29 7: 6.8 
3528... 3308. ΙΧ, 398 ἀ, ΧΙν.646». Οομῖ. Πούσαε. 

Θεαροὶ ΠΙ|. 106... ΥΙΗ. 362. ". ΙΧ, 408 ἀ. 
Αύχλωψ ΙΧ. 366 Ν. ΧΙ. 498 6. 
Κωμασταὶ ΤΧ. 389 ἃ. 
«Τόγος καὶ “Δόγιννα 1Π|. 106 «..ὄ ΥὙὲἢ1}.. 338 ἃ. 
“Π]εγαρὶς ΥἹΙΙ. 980 ς. [Χ.366 "Ὁ. 

ἹΠοῦσαι (διασχευὴ Ἥβας γάμου) ΠΙ. 8ὅ 6. ΤῸ »ν. ἘΝ, 
184. 1. 282 6. 297 ο. 308 ο. 307». 808 ὁ. 912 ες. 
923 8. 3298 Ρ". 

Νᾶσοι ΤΥ. 1600 ἃ. 46 “Ἑορτά. 
᾿Οδυσσεὺς αὐτόμολος Π. 121". ΙΧ, 374 ε-: 
᾿Ὄδυσσεὺς ναυσγὰς ΧΙν. 619 ν". 
ὍὌρυύα 11. 94, 
Περίαλλος ΙΥν. 139 ς. 183 ες. 
Πλοῦτος. Μιᾶς ᾿Ελπίς. 
Πύρρα καὶ Προμαϑεὺς 111. 86 ἃ, Πύρρα Χ. 424 ἀ. 
ἐπειμήνεα ψΠ. 7. »»ὐ" ἬΡ 

Σφὶγξ 1Π, 76 ς. : 
“βιλοχτήτης ΤΧ. 371 ἔ. ΧΙΝ. 628 ". 
«Χείρων (ΧΙ. 479 ἃ. Ρ.) ΧΙΡ. 045 ἃ 
ἱβευδεπιχάρμεια βοτὶρία Πολιτεία. ρὸν; Τνῶμαι ΧΙΥ, 

048 ἀ. 
Περὶ ᾿Ἐπιχάρμου 5οτῖρδιε ΑροΠοάονι ΑΠιομο ποῖα ΧΙ, 

048 ἀ. ε. 
ἘΡΙΟΘΒΑΤΕΒ οοχηΐοαβ. 
᾿Αμαζόνες Χ. 499 ἢ 
᾿᾿ντιλαὶς ΧΙΠ, 570 ν- 605 «. 
«Τύσπρατος γι. 9062 ἀ. 
Βμπορος ΧΙΝ. 00 ἢ. 

Ἐριούκυβ. φιλαληϑέστατος νοτίαν ΥΠΙ. 354 ΜΝ. ἱποοποίηπα ἀϊ- 
οἴϊοιθ Ὁδῖ15 οδϑὲ Κ΄, 187 ο.. αἰξα νόοοο οἰδπιανἡε Πὰν ῬΌΠΌῚ 
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86. ΠΟ686 πἰβὶ γοϊυρέαξεπι δβθηβίθιβ ΟΟΥΡΟΥΪΒ μΡεγοορέαιι 
ΨΙ1.278 Ὁ: 

Περὶ ἐπιτηδευμάτων ἐπιστολὴ ΨΠΙ. 354 Ρ. 
Πρὸς " ̓ Ἔρμαρχον ἐπιστολαὶ ΧΙ, 88 ". 
Κανὼν ΗΠ. 102 Ρ. 
Συμπόσιον Υ. 180 ε. 187 ». 177 ΡΝ. 179 ἀ. 185 διὸ Ὁ 
Περὶ τέλους Υ11. 280 ἃ. ΧΙ. δὅ40 ε. ἢ. (6011. ΥΗ. 278 [) 

47 ἃ. 
ἘΡΙΘΕΝΕΣ οοπιΐοιϑ ΙΧ, 384 ἃ. 

᾿“Πργυρίου ἀφανισμὸς ΤΧ, 409 ἀ. 
Βάκχαι ΙΧ. 384 ἃ. : 
“βακχεία Π|, 75 ἀ. ΧΙ. 498 «. ᾿ 
Ἡρωίνη ΧΕ. 4609 ς. 474 «. 502 ε. 
Ἰηνημάτιον ΧΙ. 472 ἴ. 480 ἃ. 486 ". 

ἘΡΙΘΕΝΕΒ (ΠΡτὶ ΕΡΙΜΕΝΕΒ) σταμιππδέίοιι ΧΙ. 408 6. 
ΕΡΙΠΥΟΌΣ οοπιΐοιβ ἱ. 98 6. 

Κωραλίσκος ΓΝ. 138 ". 140 «. ΧΙΝ. 60ῦ0 ε. ΧΥ. 691 ε. 
ἘΡΙΜΕΝΕΒ. γιάς ΕΡΙΘΕΝΕΒ β Τα ΔΕΪΟΙΙΒ. 
ἘΡΙΜΕΝΙΡῈΒ Οτείοθπβ.85, 
ἣ Τελχινιακὴ ἱστορία ΥΠ1. 282 ε. 

ἘΡΙΝΙΟῦΚ οοπιΐοιιϑ. 
“Ὑποβαλλό ὀμεναι ΧΙ. 469 ἃ. 479 ἃ. ν. ὅ00 Γ΄. 
Τ]νησιπτόλειος Χ. 432 ". ο. 

ἘΞΒΑΒΙΒΎΝΑΤΟΒ πιράϊουβ Ε΄. 46 ο. 
Ἢ περὶ τῶν καϑόλου πραγματεία ΧΥ͂. 6651. 066. 
Ὀψαρτυτικὸς ὙΠ. 324 ἃ. ΧΙ]. 516 «: 

ἘΞΑΤΟΒΤΗΕΝΕΒ 1.16 4. ὁ. 24». 11. 36 ε. 41 ἀ. Ἰ. 140 ἃ. 
ΧΙ.499 6. εὐ ἔοτέαββε 1. 2 ". 

᾿Αντερινὺς ΙΧ. 376 ΡΝ. 
᾿Δρίστων Υγ11. 281 ο. ΧΙ, 588 ἃ. 
᾿Αρσινόη ΝΗ ΘᾺ Ὁ 
᾿Επιστολαὶ Χ. 418 ἃ. πρὸς ᾿“γήτορα τὸν «“Δάκωνα ἐπιστολὴ 

ΧΙ. 482 ἃ. 
“Ἑρμῆς Ν. 189 4. ΥΙ. 284 ἃ. 

ἴπ Εταίοβεμ θη “ Πρμῆν οοπιπιοηέατι Τἰπιατο ιὶ ΧΙ. 501 ε. 
Περὶ κωμῳδίας ΧΙ. 001 ἀ. 
Ὀλυμπιονῖκαι. α' Ἰτν΄. 154. 

Ἐγοίγϊθηβὶβ βῖνε Εὐγτῃγδθιιβ σταπιπιαίϊουβ ΧΗ. 6004 ἃ. 
ἘΞΝΟΙΑΝ (Ενχίαβ 1) Ἀπιοάίμβ. 

Τὰ περὶ πατρίδος (περὶ Βόδου) ὙΠΙ|. 3060 ἀ, ο. 
ἘΚΙΡΗΛΝΙΝ Ροοίσία ᾿γτῖοα ΧΙΥ. 619 ο. 
ἘΚΕΙΡΗΥΝ σομπιίοιια {Π. 8. ἃ. ". 

«“ἴολος ΤΡ. 134 ο. 
ΠΠελίβοια 1Π|. 84 ςο. ΥΠ. 802 ε. ΧΥ. 6983 ε. 
ἹΙελταστὴς ἹΨΡ΄. 137 ἀ. 

Ἐκχιλβ. (Υ4ς Εγρίαβ.) 
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Κολοφωνιαχὰ ΧΗ, 561 ἢ. 
ΕΌΆΙΟΘΕΒ. - 

᾿Εφεσιαχὰ ΧΙ, 578 ἃ. 
ΕΠΑΝΘΕΙΣ ΘΟΙΆΪ ΟΙΙΒ. ἶ 

᾿Ἡναχαλυπτομένη ΧΙΥ, 644 ἀ. 
ΕΘΆΑΝΤΗΕΒ δρίοιι. 

Εἰς τὸν Γλαῦχον ὕμνος ΥἱΙ. 29θ α. 
ἘσΒοευῦβ Ρατίαβ ματοάμβ ΧΥ͂. 679 ἢ, 699 οε. 

Παρῳδιῶν βιβλία τέτταρα ΧΥ͂. 698 ἃ. ". 
Επβυχῦβ οομπιΐοιι5 1. 8 ἃ, ΒΡ. 93. ἃ. 98 ". ο. ἢ. 28 ἢ. 99 ἃ. 344. 

1 50 ἃ 45 ες... 47} {ὺ ΔΌΣ ρέει. 65. οἰδιιοθᾷ 4. 
ΠῚ. 114 ἢ. 

᾿γχυλίων ΤΧ. 369 ἀ. ΧΙΝ. 646 ". ΧΥ͂. 668 ἀ. 
᾿“μαλϑεία 11. 683 ἀ. Γ. 
᾿“νασωϊζόμενοι Ψ11. 340 ἀ. 
᾿“ἀντιόπη Χ. 417 ". 
᾿Ζστυτοι 11. 69 ο. 
“Ζ“0Ὁγη ΧΙΝ. 622 ε. 
Βελλεροφόντης ΧΥν. 6660 ε. 
Γανυμήδης ΜΠ. 110 ἃ. Υἱ. 248 ς. 
(Γλαῦκος. 146 δά 1. 28 ἀ.) 
“1αἰδαλος Υἷ. 947 ἃ. 
Ζευχαλίων 1{1. 100 6. 107 ἢ. 
ΖΙιονύσιος ΄. 2060 ε. 
“Πιόνυσος. Υἱᾶς Σεμέλη. 
Ζόλων ΠΠ|. 100 4, ΧΙ. 471 ἀ. 
Εὐρώπη Χ. 417 ε. 
Ἦχὼ ΥἹΙ. 300 ". 
Ἰξίων ΗΠ. 347 4. 
Ἴων ΙΥ̓. 169 ἢ. ὙΠ. 300 ο. 302 ἀ. Χ. 417 ἀ. 
Καμπυλίων ὙΠ. 29 ε. ΧΗΙ. ὅ71 ἔ. ΧΙν. 649 ς. ““ραρὼς 

ἢ Εὔβουλος ἐν Καμπυλίωνι ΧΙ, 471 ε- ΧΗ͂Ι. 562 «. 
Καταχολλώμενος ΙΧ. 390. Χ. 442 ε. ΧΙ. ὅ00 ε. ΧΙΨΓ. 

θ53 ε. 
Κέρχωπες Χ. 417 4. ΧΠΙ. 567 ε. 
Κλεψύδρα ΧΠΙ. ὅ67 ἃ. 
Κυβευταὶ ΧΙ. 471 ἀ. 
Κύκνος. Υἱάς Ποοσουσία. 
«“1άχκωνες ἢ “12ἠδὰ {{|.108 α. ΨΙ1. 330 ς. ΙΧ. 3850 ξ΄ «“1ήδα 

ΧΙ. 4600 ε. 
ἩΠήδεια ΜΠ. 300 «. 
ἸΠ]Πυλωϑοὶς ΧΙ. 494 ε. 
ΠΊυσοὶ Χ. 417 ἀ. ᾿ 
ΝΝάννιον ΧΙ. 5608 ἢ. 
Ναυσικάα ΜΕΪ. 307 Γ. 
ΪΝεοττὶς ΧΙ. 467}. 
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᾿δυσσεὺς ἢ Πανόπται ΧΙ. 478 «. 
Οἰδίπους ΥΙ. 239 ἃ. 
Οἰνόμαος 1 ἢ Πέλοψ ΧΥ. 678 “. 
Ὀλβία ΧΙΝν. 640 ". 
Ὀρϑάνης ΠΙ. 105 Γ. 108 ἃ. 4: 112. ΥἹ. 928 1. Χ. 494". 

: Πάμφιλος ΧΙ. 473 ε. 
Παννυχὶς ΧΠΙῚ. 568 6. 
“Πανύπται. ψιὰς Ὀδυσσεύς. 
Πέλοψ. ιάς Οἰνόμαος. 
Πορνοβοσχὸς 111]. 108 4. ΙΧ, 371 ἢ. 
Προκχρὶς Χ. 422 ε. ΧΙ]. 553 Ρ". 
ΤΙροσουσία ἢ Κύκνος ΡἼΙ. 301 ἃ. 
Σεμέλη ἢ “Πιόνυσος ΧΙ. 400 ε. 
Στεφανοπώλιδες ΤΧ. 384 ο. ΧΙ, δῦ7 ἢ. ΧΥ. 679 ν. 4. ε. 

090 ε. 
Σοριγγοκαρίων ΠῚ, 80 ἃ. ν. Χ, 449 ε.. 450 ε. ΧΗ. ὅδ δ᾽ ἃ. 
1ιτϑαὶ {Π|.106 «. ΨΙΙ1. 311 4. ΧΥ, 08 ο. 
Τιτᾶνες ΝΙ. 229 ἃ. 
Φοίνιξ ΙΧ, 397 ἃ. 
“Χάριτες ΧΙἼ. 519 ἃ. 
«Χρύσιλλα ΧΗ. δὃ9 Ρ. 
ἱβάλτρια ΧΙ. 400 ε. 

ΕυοκαΑτεν ΠΙ, 11] ο. 
ἘσΡΕΝ Βα Α(μθμἰςηβἷ5. 

Περὶ λαχάνων ἸΧ. 8369 6. 371 ἃ. 
Ευνοχὺϑ (πιάτα. 

Γῆς περίοδος. α' ΤΧ. 394 ἃ. ς΄ ΥἱΙ. 288 ς. 
ἘσΕΜ κυ. ΟοαΒ. 

Ἵερᾶς ἀναγραφῆς βιβλία. 8ϑ' ΧΙΝ. 6ὅ8 ε. Γ΄ 
ΕΌΈΝΟΚ. τπράϊου5. 1, 46 ἀ. 
Ἐσυενυπ Ρατίαβ ᾿Χ, 367 ςο. Χ, 499 “. 
ἘυμΆσΗ 5 Οὐτογτδοϑ. 
,“Ῥιζοτομικὸς ΧΥ͂. 681 ε. 
ἙἘσυμάσηῦδ Νοαρο δ η8. 

“41 περὶ ᾿«“ννίβαν ἱοτορίαι. β' “ΧΠῚ. 577 ἃ. 
ἘσΜΕΙῸ5 ΟΟΥ πεῖ 5. 

Τιτανομαχία. β' ΜΠ, 277 ἃ. 
ἘΛΜΕΝΕΒ Οατάϊαπυπ. ἘΠ οπιουάθ5 ΑἸεχαπάτι Χ. 484 ν. 
Ἑυμοιρὺθ ΧΙ. 477 α. 488 ἃ. 
Ῥυνιοῦβ δΟπιΐ 5. 
"ντεια. Εὐνίχου ἢ Φιλυλλίου "ΑἌντεια ΧΠΙ. 5607 «. ὅ86 ε. 

ΤΙΠόλεις. Φιλύλλιος ἢ Εὔνικος ἢ ᾿“Ιριστοφάνης ἐν ΠΠόλεσι 

ΠῚ. 86 ε«. 
ΕΥΡΗΛΝΤυΒ. 

“Ἰστορίαι. δ᾽ ΥΙ. 951 4. 
ἘσυΡρηόμον (δαϊοϊἀοηδὶβ Ε{{ 40 (Ὁ ὙἹ. 903 ἀ. 



ΙΝΘΕΣΝΧ ΒΟΒΙΡΤΟΚΒΌΜ': - 1858 

᾿Ζποδιδοῦσα ΧΙ. 503 ἃ. ὶ 
Γέρανος. Εὐφορίων ἢ ̓ “Ιρχύτας ἐν Γεράνῳ ΠΙ. 89 ἃ, 
“Περὶ ᾿Ισϑμίων ἷν. 189 ε. 183 ζ. ΧΙΝ. 638 ξ΄ 6098 ἃ. ἔ. 
Ἱστοριχὰ ὑπομνήματα Ι΄. 164 ες. ΧΥ, 700 4. 
Περὶ μελοποιιῶν ἱνΥ΄. 184 ἃ. 
᾿ν λιάδες Χ, 436 ἢ. 

ΕΥΡΗΒΆΝΟΝ ῬγεπαροτΙοι5. 
Περὶ αὐλῶν ΙΝ. 182 ς, 184 ε. περὶ αὐλητῶν ΧΙΝ. 694 4. 

ΕΡΗΚΟΝ οοπιΐοι5 ἴ. 7 α, - . 
᾿“δελφοὶ ΙΧ, 379 «. 
«“σχρὰ ΥΙΙ. 807 ε. 
Θεωροὶ ΤΧ. 399 Ρ. 
ΤΠοῦσαι ὙΠ. 8348 Ρ. 
Παραδιδομένη 1{Π|. 100 ἀ, 
Συνέφηβοι ΙΧ, 8577 ἃ. 

ΕΥΡΗΒΟΝΙΌΚ. 
“Ὑπομνήματα ΧΙ, 49 ς, ' 

Ε ΡΟΙΙΝ οομιϊοιβ 1. 8 ἃ. 17 ἅ. 6, ὅ8 ἃ. ὅθ ἃ. ε, 68 ἃ. ΧΙΥ. 
6028 ε. 608 4. ΧΥ͂. 667 ἀ. 

“ϊγες 1Π|. 94 ἢ, 106». ΥΠ. 287 ἀ, 301 ἃ. ΙΧ, 380 ε6. 
Χ, 426. 

᾽“στράτευτοι ΤΧ. 397 ο. 6. 
Αὐτόλυκος ΠΠ|. 89 ἢ, Υ. 216 ς. ΙΧ, 368 ἀ. 
Βάπται ΙΝ. 188 ἔ, ΙΧ. 370 ". 
4ἤμοι ΠΙ. 106 ". 128 4. Υ[1, 316 ς. ΙΧ, 373 6. 408 ς. 4. 

Χ, 425 ἃ. ". 
Εΐλωτες 1{{Π1.138 6. 

ει ἸΚόλακχες (1. 22 1.) ΠΙ. 100 ΡΝ. Υ. 918 "ν. Υἱ. 936 ο. 5. ὙΠ. 
2806 "ν. 328 ὁ. ΙΧ, 400». ΧΙ. 5ὅ00 ἢ, ΧΗ. 53 α: ΧΙΥ. 
630 ἃ. 646 ἢ. 

ΠΠαρικᾶς ΧΥ. 690 6. 691 ε«. 
Πόλεις ΤΧ. 894 ες. Χ. 49 ἃ, ". 
Προσπάλτιοι ΝΠ. 326 ἃ. 
Ταξίαρχοι (1. δ2 ἀ,) ΙΝ. 170 4. 
Οἴλοι ΥἹ. 2600 ἢ. 
“Χρυσοῦν γένος ΤΧ. 37 ἃ. 406 ς. 408 ε. ΧΙΓ. 607 ἃ. 

ΕσυκιριρῈα ΠῚ 36 ἃ, 38 ἢ. 06 ἃ. ΙΥ0 108 ὁ. ΥἹ. 947 ς. 970 ο. 
ὙΠῚ. 869 ο. Γ, Χ. 4915. 44θ..". ΧΙ, 468". ΧΗ. 56] α. 
899 ἢ 6008 . ΧΙν. 0619». ΧνΥν. 660 ἃ. ,Ἐατίρι θὰ ὙΘΥΒΊΙΚ 
νἱάἀοέαν 6886 ΧΙΝ. 610... Καχῶν κατάρχεις τήνδε μοῦ- 
σαν εἰσάγων. 

(.1ἴολος) ΧΗ, 5600 Ρ. 5892 ἃ. 
(ἀνδρομάχη) Ι.4 υ. 
᾿“ἰνδρομέδα ΧΙ. 470 ἢ. ΧΙ, 537 ἀ. ΧΙΠΠ. 561 Ρν. 
᾿ἡντιόπη (Χ. 491 ἢ) Χν. 677 ". 
᾿“ρχέλαος 11. «ἀρ. 87. ν. 164. εἅ. ποβέταο. 
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(1γη) ΧΙΠΙ. 600 ἀ. 
«Τὐτόλυκος πρῶτος Χ. 4183 «. - 
βάκχαι 11. 40 ν. (Υ. 180 ἃ.) ἢ 544 ε. 
(Βελλεροφόντη ς) ΙΥ΄. 189 ". ο. 

(.Ζανάη) 11. 40 4. 
“Ἰεσμῶτις ἸΠελανίππη ΧΙ. 593 ε. ΧΙΝ. 613 ἃ. 
Εὐρυσϑεὺς ΧΙ. 498 ἀ. 
Ἡρακλῆ ᾿ῆς ΙΧ. 409 α.΄ 
Θησεὺς Χ. 454. ο. 
“Ιχέτιδες ΙΝ. 158 ἢ, ΥἹ. 950 ο«. ξ 

Ἱππόλυτος ΧΙΠΙ. 600 Ρ. ο. (Π|. 122 ν. ΧΗ. 530 ἀ.) 
(Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι) ΧΉΠ. 569 ἃ. 
Κρῆσσαι ΠΙ. 97 ἃ. ΧΙ. 04 ν, ΧΙΥ͂. 640}. 
Κύκλωψ 1. 283 ε. ΧΙν. 650 ἃ. 658' οἱ 
ΠΠ]ελανίππη. Υι4ε “]εσμῶτις. 
᾿Πήδεια 11. 2706 ἃ. Χ. 4083 ε. (ΙΓ. 156 Ω 

(Οἰδίποις) ΧΥ͂. 701 Ρ". 
Οἰνεὲς ΝΥ. 666 ο. 
Πειρίϑουις ΧΙ. 490 ". 
Πλεισϑένης ΧΥ. 668 ". 
Σϑεγέβοια Χ, 491 ἢ. 427 ε. 
Σκχίρων 11}. 76 ε. ΙΧ. 308 ἀ. 

Τήλεφος) Υ. 156 ἐΐ 
ὑ μ] Ι. 4 ἃ. 1|. 06 ἃ. ν. ΧΙ. 474 ε. 
Φαέϑων ΧΙ. δ08 ἀ. 
(Φοίνισσαι) 1. 4 Ὁ. ϑεέχταίειβ. ΓΚ. 1600 Ρ. 
(οίξ ος Ι. 2θά ο. 

πνιριάοβ. οἐὲ ΒορΒΌοΙ65. ἵπ ἐγαρ οἰ ἀσσαμιοπέϊβ ΘΧοο ηΐ 
ΧΙ. 6052 ἀ. 

(ἀγηῖοι ορὶ ποίαν ΕἸΠΕΙΡΙΟΙΒ. ἴῃ ΑἸοΙαᾷοπι οαστὰ νἱοίο- 

τοὶ ΟἸγμρίας 1. ὃ 6. 
Ερίρσταιιπια ἴῃς πιαέγοπι ααδινάδτα, οὐπὶ Πρ ογ 5 ἐσ ἔπι ρόγιιπι 

δβὰ πογίπαμ 1]. 61 8. ". 
ΤΜαοΥ ἀ1415 ἴῃ Εἰατιριάοπι ορὶσταιημια Ὑ, 187 ἀ. 

ΕὐυκΥυρυιῦα ΧΙ. 508 ξ, 
ΕΤΗΙΑΒ ΟΓΟΓΟΓ. 

Κατὰ Φρύνης λόγος ΧΙΠ. 590 ἀ. ἀιδμι ογαξίοιιοπι αν Απαχὶ- 
της βογρέαπι ἔιΐδδο αἷὰ Πιοάογιβ Ρογίοροία ΧΊΗ. 591 ε. 

ΕΥΤΗΥΟΜΕΑ οομΐοι8. 
σωτοι ἢ ̓ Ἐπιστολὴ {Π|. 124 ο. 

ΕσΤΗΥΡΕ ΝΒ Δεμοπιοηδῖ5. Οιψαρτυτικὰ ΧΗ, 516 ὁ. 

Περὶ λαχάνων Π. 58 1. ΠΠ. 74 ἃ. Θοπῦ, Εὐνενυ. ᾿ 

Περὶ ταρίχων {{Π.-.110 ἃ. -ο. 118 υ-. ὙΗ. 807 ἃ. 8908 ο. 
915 Ὁ 3998. ἃ: 

ΕἘΠΎΠΥΜΕΝΕΝ ίαβδιἸοηβῖβ ΠῚ. οαρ. 87. ν. 160. ε4. ποβέγδο. 
ΕὐΧΙΤΗΕῸΒ Ῥγεπασοτίοιβ ᾿Ρ', 157 ὁ. 



ΙΝΡΘΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΙΚΌΜ. 1800 

σ΄. 

ΟΛΙΕΝΑ δα τ ηθηδὶΒ ΧΥ͂, 679 ς. 
Ολμενυβ Ῥογρ ΘΠ πιθϊουβ 1. 1 6. 
Οταῦςιαβ πιεάϊους [ἰ. 69 ἢ, 
ΟἸΑΌΟΙΡΕΒ χῃράϊοιι5 (ἐοτέαββο ἰἄσθπι οἴπη ΟἼΑῦΟ1Α) 1Π|. 81 ἃ. ἃ. 
απάῦσον. 

Γλῶσσαι ΧΙ. 480 “. 
απαυοσῦβ Πιθοτιιβ. 

᾿Οψαρτυτιχὸς Υ11. 324 4. ΙΧ. 369». ΧΙ. 16 ο. ΧΙΥ. 661 «6. 
ΟΝΑΤΗΔΕΝΑ. 

Νόμος συσσιτιχὺς ΧΙΠ, δὅ88 ΡΝ. 
ΘΝΕΒΙΡΡυΒ ΧΙΥ, 638 ἀ. ε. 
ΟὉΚΟΙΑΒ Α(ΠΒΘη 6 ἢ 515. 

Περὶ τῶν ᾿1ϑήνησιν ἑταιρίδων. βῖγε περὶ ἑταιρῶν ΧΙ]. 567 ἃ. 
898 4. 960 ᾿. 

ΕΌΚΟΟΝ. 
Περὶ τῶν ἐν Ρύδῳ ϑυσιῶν ΧΥ͂. 096 ἢ. 697 ἃ. 

Η. 

ἨΔΛΟΝΟΟΙ ΕΣ ΒΠοά 5. 
Κορωνισταὶ Υ1Π. 360 ". 

Ηλννο. ὥζννωνος πλάναι {Π|, 88 ὁ, 
ἩΔΛΕΜΟΡΙυΒ [μορτοαΐεβ. 

Περὶ τῶν κατὰ (ιγάλειαν νομίμων ΤΡ, 148 ἢ. ΧΙ, 460 ε. 
497 ο. περὶ τῶν παρὰ Φιγαλεῦσι νομίμων Δ. 445 ν. 

ἩΔΕΡΟΟΘΚΆΑΤΙΟΝ δίεπάοβίιε. 

Περὶ πλαχούντων ΧΙΥ͂. 648 ". 
ἩξολτλΕῦΚ ΜΙορίυβ ΗΠ. 8ὅ ἃ. ΠΙ. 114 ο. Χ. 418 6. 

Γενεαλογίαι. γ᾽ ΙΝ. 148 Γ. ᾿ 
ΠΠεριήγησις (βῖνε Περιηγή σεις ἸΧ, 410 ε.). β' Χ. 447 ἃ. 

οοηῇ. Χ, 418 6. ᾿“σίας Περιήγησις 11. 70 ἃ. ᾿“σία ἸΧ. 
410 ε«. 

Εὐρώπης περίοδος Χ, 447 Ρ". . 
ἩΕΟΑΤΑΕυΒ ὃ γησιώτης. Ἡιῖὶς ΟΠ πιδο5 ἐσ ]νϊέ 

“Γσίας περιήγησιν. Ὁ. 1115 Ἠερδίαθο ἐτι θα ξα πὶ 1. 70 ἃ. ". 
᾿Ἐχαταῖος ἢ ὃ γεγραφὼς τὰς Περιηγήσεις ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ 
ἐπιγραφομένῃ ΙΧ. 410 «6. 

ἨΈΡΥΓΠΕ. 
Σχύλλα ΥΙ1. 997 ΚΡ. 

ἨΕΡυΙῦϑ Θαμηῖιβ αὐξ ΑἸΒμοηϊοη5ἷ5 ΥΠ, 997 ἃ. 
᾿Επιγράμματα ΙΥ. 176 ο. ΥΠ|. 344 ἔ. 34 ἃ. ". ΧΙ. 479 Γ. 

478 ἃ. 488 ". 497 ε. - ε. 

ἨΈΘΕΜΟΝ ΤΠ δβῖϊιβ, 
ΤῈαρῳ δίαι ΤΧ, 406 ε. 407 ἃ. ΧΥ͂. 698 ς. 699 ἃ. 

Γιγαντομαχίᾳ ΧΥ͂, 6099 ἃ. ΙΧ. 407 α, ". 



1866 ΓΙΝΡΕΧ ΒΟΚΙΡΤΌΟΚΟΝ. 

Ζεῖπνον 1. ὅ ". 
Φίλιννα {{Π{. 108 ο. ᾿ 

ἩἨΕΘΈΒΑΝΡΕΝΚ Βοριὰ 1. 18 ἃ. 19 ε. 11. 44 ο. 51 ἢ. 59 ες. 4. 
ΙΝ. 139 ς. :1607 ὁ ΖΑ ΓΕ ΥΓ σεν 
289 ε.1. 832 ες. ΨΙΠ, 340 {.. 348 Ὁ 6: 945 6. 
Χ, 444 4. ΧΙ. 477 ες. ΧΙ]. ὅ44 ς. ΧΗΙ. 592 ν. ΧΙΡ: 
652 . 

“ὙὙπομνήματα ἩΠ. 83 ἃ. ΒΝ. 87 ν. 107 ε. 108 α. ΤΡ. 102 ἁ. 
ΥΙ. 948 6. 249 ἀ. 250 ἃ. ὙΠ. 334 6. 337 ἢ. 836 ὁ. 
ΙΧ. 400 4. Χ. 419 4. 431] 4. 439 ". -ἀ, ΧΙ. 479 ἀ. 
507 ἃ. οἂρ. 116 ε6ἐ βεᾳᾳ. ΧΙΠ, 504 ἃ. 572 ἀ. 585 ἃ. 
ΧΙΥ. 621 ἃ. 60 ο. 

“Ὑπόμνημα ἀνδριάντων χαὶ ἀγαλμάτων Υ͂. 910 ". 
ἨΒΘΕΈΒΙΑΝΑΧ ΑἸοχαπάγίπιιβ. 

Ἱσστορίαι ΠῚ. 80 4. ΙΚ, 16 Ρ. 
Ποιήματα Ιν. 15 Ρ. 
Τρωιχά. ὃ τὰ Κεφαλίωνος ἐπιγραφρόμενα Τρωιχὰ συνϑεὶς 

“Ηγησιάναξ ὃ ̓«“λεξανδρεὺς ΙΧ. 398 ἀ. 
ἨΕΘΈΞΙΑΚ. 

Κύπρια ἔπη ΧΥ͂. 682 ε. 
ἨΈῈΘΕΞΙΡΡΟΒ ΘΟΠΊΪΟἸΙ5. 

᾿“1δελφοὶ ὙΠ. 290 ν. ΙΧ, 40 ἃ. 
Φιλέταιροι 11. 279 4. 

ἨΈΕΘΈΕΞΙΡΡΟΝ Τατομπέϊηιι. 
᾿ὈΟὈψαρτυτιχὰ ΧΙ. ὅ10 Ὁ: ἢ: 
Πλαχουντοποιιχὸν σύγγραμμα ΧΙΨ. 648 ε. ξ, 

ἨΕΙΑΝΙΟῦΒ. 
«Τϊγυπτιακὰ Ι.384 ἃ. ΧΙ. 470 ἀ. ΧΡ. 679 ἔ. 680 "". ο. 
"ἀνάβασις εἰς ΕΥΡ ΟΝ ἐν γνήσιος) ΧΙΝ. 602 ἃ. 

ι “)ευ καλιωνεία. Ρ̓Χ 
᾿Εϑνῶν ὀνομασίαι τς ἽΒ ἃ. ". 
“στορίαι ΙΧ. 410 ζ. 
Καρνεονῖχαι ΧΙΨ, 68 ε6. 
ΚΚτίσεις Χ. 447 ε. 
Φορωνίς. β' ΤΥΧ. 410 ξ. 

ἨΕΙΙΟΡΟΚῸΚ Αἰποηϊοηβὶς. Π. 4 ο. ΥἹ. 929 ἃ. Ῥουϊοροία ΕΧ. 406-. 
Περὶ ἀκροπόλεως ΥἹ. 229 ἃ. α' ΙΧ. 400 ο. 

ἨΕΝΙΟΟΗΒ οΟμΐ 5. 

Τργόνες ΧΙ. 4883 ἃ. 
Πολύευκτος ΙΧ. 396 ἀ. 
ΠΠολυπράγμων ΨΚ Τ 

Τρόχιλος ΙΧ. 408 ἃ. 
ΠΕΡΗΛΕΒΊΤΙΟΝ. 

Περὶ τοῦ λυγίνου παρ᾽ ᾿“Ἄναχρέοντι στεφάνου ΧΥ. 6013 ἀ. ο. 
Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿«Ἱἱπομνημονεύμασιν ᾿“ν- 

τιφῶντος ΝΥ. 6078 1. 
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 ΗΈΚΆΘΙΕΟΝ Ερμδδέπς σταπιηδέϊοιβ Π. ὅ2 "ν. ΠΙ. 76 α«. 117] α. 
γΠ. 3083 "ν. 308 ἢ. ΧΙ. δ03 ἃ. ΧΙΝ. 647 ". γιά. δά 
ΧΙ. 479 ἃ. 

ΗἨΈΕΠΑΟΙΙΡῈΒ οομιΐοι5 ΧΊΪ, ὅ82 ς. 
ἩΒΒΑΘΙΙΌῈΒ ΟἸμη8 615. 

Περσικὰ 11. 48 ο. 1. 14 ἃ. υϑὲ εἰέαέυν β' τῶν Παρασκευα- 
στικῶν. ΧΙ. ὅ14 "- αὐ΄ὶ Περσικῶν α΄. ΧΗ, 17 ν. τας 
515 χ τοῖς ἐπιγραφομένοις ΤΙαρασκευαστιχοῖς. 

ἨΈΕΒΑΘΙΙΡῈΒ ΘΡὰς ΧΠἼΠΠ. ὅ60 ἃ. 
Ἵστορίαι. κα΄ ΥΠΠ|Ι. 833 α. λς΄ ΧΠῚ. ὅ7ζϑ8 ν. λζ΄ ΠΙ. 98 ε. 

ἩΒΒΆΟΘΙΙΡΕΚΝ Μορβοῦΐεβ Υἱ, 934 ἀ. 
ἩΙΠΆΘΜΙΠΕΒ Ρομπέϊουβ ΧΥ͂, 701] ε. 

Περὶ δικαιοσύνης ΧΙΙ. 521 ς. Γ. β΄ ΧΙΙ. 5928 εξ. 
Περὶ ἐ ἐρωτικῶν ΧΗ. 602 ". 
Περὶ ἡδονῆς. ΧΗ. 512 ἃ. 
ἹΠερὶ μουσικῆς. γ΄ Χ.4δ5 4. ΧΙ, 624 ο. εξ 664. οαρ.19 - 22. 

(ΒΕΚΛΟΙ0Ὲ8) Ῥοπέϊουβ ({ππηῖ01)} βουιρβὶέ τω; πυρρίχας εἴ 
φλυαρίας ΧΙΥ. 649 ε. 

ἩΒΕΚΆΟΘΙΙΡῈΒ Δ ΥΥΔΟΙΙΒΠΙΙ5. 
᾿Οψαρτυτικὸς 11. ὅ8 ἢ. ΠΠ. 10 ς. 114 ἃ. ΥἼ1 398 ἃ. ΧΙΥ. 

Θ61 ε«. ἄυο ϑ' γτδοιιδὶὶ ΗἩθγαοι ἀδθ. [ἢ δοταχὴ ΠυπιοῖῸ ΤΌΘ ἢ- 
Βοηίαν ΧΙ]. 516 6. αυἱ ᾿Οψαρτυτικὰ βοτίρβοτο, 

Περὶ ϑεσμῶν ΧΙΨΥ. 6047 α. 
ἩΕΒΛΟΙΙΡΕΒ Τ ἀγοπέϊπιιβ τηϑάϊοι5 ΠΠ. ὅ 8 ο. 

Συμπόσιον 1]. .64 ἃ. ε. 67 ο. ΠΠ΄.. 74 ". 79 ο. 190 ". 
ἨΕΚΛΟΙΤΟΒ ΕρΠοδβίυβ ΠΥ. 134 "Ὁ. 178 ἔ, ΧἼΠΠ, 610 ". 
ἨΕΒΑΘΙΤΌΒ ΘΟΙΏΪΟἸ8. 

Ξενίζων Χ. 414 4.᾿ 
Ἠξκβλαοιτυβ' (Πδτγδοϊθοη 7) οἸΘθθοσταρυ5 ΧΙ. 497 ἃ. εχ Ῥαπε- 

ΡὮΠΠΟ οἰξαξιτ, 
Ἡξκκιννὰ Υ|1. 2883 4. 
ἨΒΚΜΕΛΒ. 

Περὶ τοῖ Γρυνείου ᾿“πόλλωνος. β' ΤΆ. 149 ἁ. 
ἩΕΚΜΕᾺΒ Ουτίοηβί5. 
Ἴαμβοι ΧΙΠ. 563 ἀ. ε. 

ἩΒΈΜΕΑΚ, ΗἩοτγπιοάουι ἤΠ]α5.. ϑαπιαβ ΧΠ]Ι, 606 ο. 
ἩΕΕΜΕΑΒ Μειγπιηδοιιβ. 

Σιχελικά. γ᾽ Χ. 438 ν. 6. 
ἬΕΕΜΕΒΙΑΝΑΧ ΟΟ]ορΠομΐι5. 

““εόντιον ΧἼΠΠ, 597 ἃ. 
ἩΈΚΜΙΡΡΟΒ. ὃ ἀστρολογικὸς ΧΙ. 478 ἃ. 
Ἠβανιρρὺβ ΘΟΠιΐοι5 1. 18 6. 28 ἃ. ΠΠ. ὅθ ο. δ9 ε,᾽ 

᾿“Ιρτοπώλιδες {{{.119 ο. 
“1ημόται ΜΗ. 28 ὁ. 
Θεοὶ Χ. 420 ἢ. ΧΙ. 478 ο. ἢ. ΧΙΝ. 6036 ἀ. 
Κέρκωπες {Π|.123 ἢ. ΧΙ. ὅ02 ν. ΧΗ, δ51 8. ΧΙΨ. 60 ε. 



1858 ΙΝΡΘΕΧ ΒΟΚΝΙΡΤΟΙΝΟΜ. 

ἸΠοῖραι ὙΠ]. 344 ο. Χ, 418 ἀ, ΧΙ. 470 ἃ. 486 ἃ. 487 «. 
ΧΥ. 6008 ἃ. 

Στρατιῶται {Π. 77 ἃ. Χ, 4383 ἃ. ΦΕΥ͂, 480 “. ΧΙ, 594 Γ. 
ΧΙΝ, 649 ε. 

Φορμοφύ όροι (1. 37 ς.}) ΧΥ. 700 «. 
Ἴαμβοι ΜΙ, 70 ο. ΧΙ. 461 ες. ΧΥ. 667 ἀ. 700 ε. 
Παρῳδίαι ΧΥ͂. θ99 ἃ. 

ἨΕΚΜΙΡΡυΣ. (ἢ οτμιοο]ο57) ΟΥΖίσθηι5.. ΡδΘΔΠΌμΙ ἀυοίον ἰπ Απεὶ- 
σοόπαμπι οὐ Ἰ)πιοίσίαυ ΧΥ͂, 697 ἃ. 

ἩΈΕΚΝΙΡΡΟΒ ιαυτ μδθι15. (ΔΠ πδοθ5 1, 2] ἃ. ο. 1Υ.102 ο. 108 ε. 
1 ἘΞΧ ΤΙΣ 590 ἀ. 

Περὶ ᾿“ριστοτέλους. α' ΧΙΠ. 589 ς. ΧΥ, 6961. 
Περὶ Γοργί ίου Χι. 805 ἃ. 
Περὶ τιὺν ἑπτὰ σοφῶν 1]. ὅ8 ἔ. Χ, 4483 ἃ. 
Περὶ Ἵππών 'άκτος ΜΙ Θ 2.}. 6: 
ΠΕ ρὶ ̓ Ισοκράτους ΧΗ. 592 ἃ. 
Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαϑητῶν ΨῊΙ. 342 ο. Χ. 45ῆ] ε. 
Περὶ γομοϑετῶν ΧΙΠ. ὅδ ο. α' ̓ Ρ. 1δ4 ἀ, ς᾽ ΧΙΨΝ. 619 ". 

ἩΒΕΜΟΟΙΕΒ. 

Παιᾶνες ΧΥ. 697 ἃ. 
ἩἨΕΚΜΟΘΕΝΕΣ ρᾶτοάιϊ ΧΥ͂, 6097 ξ. 
ἩΈΚΜΟΝ (Ἠεμιποπαχ ). 

Κρητιχαὶ γλῶσσαι ΠΙ. 81 ἢ. ΥἹ, 2607 ε. 
ἩΚΚΜΟΝΑΧ., 

Γλῶσσαι 1[. 83». γλῶσσαι Κρητιχκαὶ ΠΙ. 76 ς, ἔ. (ΧΙ, 502 Ν.) 
ἩΈΚΠΟΡΕΒ Αἰεϊουβ τῃϑίον {Π]. θὰ δι 
ἩξκοΡρι αν ΑἸοεχαμότιηαυβ ΠΠ. 52 6. 
Ἡξκοριοῦβ ΒΑΡ] Υ.. ὩΣ ἃ. 
ἩξκοριοῦΣ (ταϊοεέουβ Κ΄. 192 ". 919 ο. ΥἹ. 934 ἀ, 

Κωμῳδουμένων ς΄ ΧΠΙ. 586 ἃ. 591 ο. 
Σύμμιχτα ὑπομνήματα γΠΙ. 340 ε. 
Πρὺς τὸν Φιλοσωχράτην Υ. 21 ἔ. 219 ε. 

Ἡεκοροκῦβ Ἠοτδοϊοοΐα ἐρωοδας 58. ΥΙ. 931] ο. ΧΙ. 474, 

04 ν. ΧΗΙ. 0 ἢ. 
Ἡρόδωρος ἐν ἑπτακαιδεχάτῃ τοῦ καϑ᾽ Ἡρακλέα λόγου ΙΧ, 

410 . ἔχ δοίδθιι ορογαὲ ἀποία ΧΙ. 474 ἴ( ΧΙ. δῦ0 ἢ. 
ἨΕκοΟΡοτυβ. [ἢ τορι ᾿υγάϊαθ Ἔχροποπάϊβ ῥτοΐθοϊε οχ Χμ τγ- 

ἀϊαοὶς ΧΗ δ] ε. 
1.19.8. (1. οἀρ. 49.) 11. 43. ς, «(ν. ὅ9.} 1. 48... Ὑ|: 

188.) Π΄. οἂρ. 87. ρΡ. 107. ποβέγ. οὐϊε. (αι, 19.).}}. 8 ε. 
(ι. 71.) 1. 143 ἢ - 144 ". (ι. 133.) [Κ΄ 146δ.α..ὄ ψι. 
118. 54.} 1Υ.. 146 ν. (χ. 110.) ΥἹ. 231 ἀ. (τ.151.} ΥἹ. 
901᾽.6.. (πα. 173. 54.) ΥἹ. ϑοχνξα πω ἢν κα σαιν 
3834 6. (ιν. 131 5ᾳ.} ΙΧ. 396 ε. (ι. 183.}1ΝΧ..400 ο. ε. 
(μι. 108.) Χ, 401 ἀ. ἀν 13.) ΙΧ, 410-. ε. (ἡ..1392, 
Χ, 427 ἃ. (νι. 84.) Χ, 430 ες. 1.- (τἱ. 78.) Σ,. 498 ν. 
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(αι. 133. 173.) ΣῚ, 478 ο. (πι. 20.) ΧΙ, 486 ε. (τι. 
70.) ΧΙ. ὅ02». (ν. 88.) ΧΠ. 517. (ι.117.) ΧΊ, 541 Ν. 
(ττ. 126.) ΧΠΙ. 896 ἐ. ἀ. ὁ. (π. 134 54.) ΧΠΙ. 608 ἃ. 
(ι. 133.):ὄ ΧΙ. 013". (αι 2319.) ΧΙΓ. 697 ἃ. (1.17. 
ΧΙΝ. 640 ἢ. ((. 131.) ΧΙΝ. 6051 ε. (ι. 193.) ΧΥ. 701 Ἁ. 
(αι 621138:): 

Ἠξβοροτυβ ἔγοῖτ5. 
Περὶ σύχων 1{Π|. 7ὅ ξ. 78 4. 

ἨΈΒΟΝΡΘΑΒ ΔΗ δορΎΆΡ τι5. 
Συνεργαζόμεναι {{1.. 86 Ρ. 

ἩἨΈκΚΟΡυτηΗῦ". 
Ὥροι Κολοφωνίων ὙΠ. 297 6. 

Ηκειοθῦβ [Π. 41 ο. δ8 4. οἱ «. ΠΠ.- 100». 101 ἢ. ΤΙ1ὅα. 
ν. 186 ἡ. Χ. 496 ς. . 782 ἃ. 489 ἢ ΧΙ. 557 ἃ. 

ο  ΧΙΥ͂. 688 ἃ. 
᾿““σπὶς ἵν. 180 ε«. Υ. 189 ἀ. 
"Ἔργα ὙΠ. 8064 ν. 4. 
Ἢοϊαι ἋΧ. 438 "-' ς. αἱ εἰς Ἡσίοδον ἀναφερόμεναι με- 

γάλαι ἪἬοϊαι ΥΕῖ. 3504 νυν. Ἡοίην Ἠετπιοβίαπακ ἤηχῖς 
ῬαθΠ]α6. Πποπιθη {1586 ᾿Αβογαῖοδθ 9, ΘΟ 5 ἀΠΊΟ 6 δαρέῃ5 ἔα ΐ5- 
Βοὺ Ηοβιοάιβ ΧΗ͵, 97 ἀ. 

Κηῦχος γάμος 11. 49 Ρ. 
ΤΠελαμποδία Π. 40 ἢ. ΧΙ: 498 ἃ. ν. ΧἼΠῚ. 609 6. 
«“Ἵἰγέμιος δαττηθη Δ} ἃ1119 (ογοορὶ ΜιΙοϑῖο ἀτὶραΐαα ΧΙ. 503 ἀ. 
ΣΟΥ Βονὸ μὰ ΧΙ. 491 ς. ἁ. 

Ἡδεβίοῦο δά βου ϑπμίιν νουβὰβ αὐἰάαπι ἄδ βὩ]δαπιθηεϊ ΠΙ 
110 ἃ - ὁ. 

ἨΙΘΈΒΙΝ (πιοάϊου5 Εταβ βύγαίουϑ ΠΠ]. 87.}»ὄ. Μαεποάοτὶ Εἰγαβι βέταδξοὶ 
τ δπιοιβ ΠἨΙ|, 58 1.) {Π{. 87 ". - 110 6. 1. 804 ο. 306 
4 ΠΟ δ᾽; 5170 8 7156... 913 α. Δ.» 81... 9 1085 8. 
921. .δ..393. ἃ. 828 ". 6. 

ἹΠερὶ ὕλης 11{{.118 ἃ. ὙΠ. 278 ἃ. 282 ἀ. 288 6. 294 ο«. 
298 ἃ. "ν. ΧΥ͂. 6081 «ο. 689 ο6. 

Ηϊεπονυνυβ Ολγά απ βουίρϑιδ ἀο τορι ΑἸοχαπάτι δίαρπί Υ. 
Ὀϑθτει ᾿ κά ξὰ ως τ (ξν τώ π χ95 δὲ 

Ηιππονυνῦὰ ἘΒοάϊα5. ΠΠ. 48 ν. Υ, 217 ἃ. ΧΙΠΙ. ὅὅ8 ἃ. 002 ἃ. 
᾿Αὐα!βέοίο 5 ἀἰδοῖραϊαβ Χ. 494 ἔ, 

ΞΕδιαταὶ οὶ -χ -ἀ85-α: 
᾿Ιστορικὰ ὑπομνήματα ΧΠΙ. ὅ57 6. 004 ἀ. 
Περὶ μέθης Χ, 494 ἢ, ΧΙ. 499 ξ. 

ΗΙΕΒΟΝΥΜΌΒ 
Περὶ ἰροῤηεβμὰ οἷ Οροτὶα ΠΙΡΟσ ΟΡ πὴ. ἐΠΒΟΤΙ ΡΈΕΙ. οταΐ 

Περὶ χιϑαρῳδῶν ΧΙΝν. 03 
ΗΙΡΡΑΘΟΝΑΒ. 

Περὶ τῆς Καρχηδονίων πολιτείας ΧΙΥ. 030 ἃ. 
ΗἸΡΡΑΠΟΉΌΝ, 

ΑὙΠΕΝΑΕΙ 5, ΠΠ|, 119 



ῳν 

1500 ΙΝΌΕΧ ΟΕΙΡΤΟΒΌΜ. 

Αἰγυπτιακὴ Ἰλιὰς ΠΠ΄. ΤΟΙ ἃ. ΙΧ. 393 ες. 
᾿νασωϊόμενοι ΧΙ. 477 1. 
Θοὶς ΧΙ. 484 ἀ. 
Παννυχὶς ΧΥ. 691 ς. (Οοπῇ. «(ἡ ΧΥ͂. 668 «.) 

ἩΠΡΡΑσυΝ ᾿. 14 ἀ. ο., 

ΗΙΡΡΙᾺΒ τγ ΓὨγᾶθιι5. 
ΠΕ Τῆς πατρίδος (1. 6. περὶ τῶν ᾿Ερυϑρῶν) ἱστορίαι. β' 

258 [. 
μιν ὁ σοφιστὴς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Συναγωγὴ ΧΠΙ. 

θ009 ἃ. 
᾿ ΗΙΡΡΟΟΚΑΤΕΒ ὅ ἱερώτατος ΙΧ. 399 Ε. 

Περὶ διαίτης" ὃ τινὲς ἐπιγράφουσι Περὶ ὀξέων νοσημάτων, 
οἵ δὲ Περὶ πτισάνης, ἄλλοι δὲ Πρὸς τὰς Κνιδίας γνώ-- 
μας ΤΙ. 4ὕ ο. 

Περὶ πτισάν ης, ὃ ἐκ τοῦ ἡμίσους μὲν γοϑυδνοάν ὑπ᾽ ἐνίων 
δὲ “αὶ ὅλον 11. 7 ε. 

Περὶ τύπων 11. 4θ ε. 

Περὶ ὑδάτων 11. 46 ". 
Ἐκ εἰυδβάοπι ἈΡΒουίβιιῖβ δὰξ οσ Εριἀομιϊοταπι ἐπὰν 86- 

οὐπάο {Π. 46 ". 
ΗΙΡΡΟΙΟΘΒῸΒ δίδοράο. 

᾿Επιστολὴ πρὸς “Ζυγκέα 1Π|. 1296 ἅ. 6. ΤΥ. 198 «. ΙΧ. 402 ἃ. 
ΧΙΨΡ. 614 ἀ. ΠΠ. 126. 127 6. ΕΥ΄. 128 Ρ. ο. [Υ΄. οἂρ. 
.- ὅ. ; 

ΗΊΡΡΟΝ δέποιβ. ἈΠορίπηβ ΧἼΊ . 610 Ρ. ' 
ἩΠΡΡΌΝΑΧ [{.- 49 6. 69 ἀ. ΠΙ. 78 Β. ε: ΨΠ. 304 Ρ. ΙΧ. 37 

ἃ. 6. ΧΙ. 49 ς. ἀ. ΧΙΝ. 624 "ν. 64 ς. ΧΥ͂. 690 ἃ. ". 
“ἘΞάμετροι ΧΥ͂. 698 "". α. 
Ἴαμβοι ὙΠ]. 394 α. ΙΧ. 370 ἃ. ν. ἡἡνάνιος ἢ Ἱππῶναξ ἐν 

Ἰάμβοις ΧΙΝ. 62 ε. 
Ηἱϊρροπδοίϊβ οοπιπιοπέαέοτοβ ΚΠ. 394 ἃ. ἴῃ ᾿ὶβ οδὲ Ηογμῖρ-- 

ΡΒ. ΑΙΔΥΤΠΔΟιΒ.), 4αἱ περὶ “ἹἹππώναχτος βοτιρδῖε ΥἹΙ. 
927 ΡΒ. ο. 

ΗΙΡΡΌΝΑΧ στα δέ! οι15. 
Σρχ νειὰ ΧΙ. 480 Γ. 

ΗΙΡΡΥΝ Ἐπορίπιβ 1. 31". 
ἨΟΜΈΚΟΒ ὃ ϑειότατος ἴΠ. 4] ἃ. ὁ τῶν ποιητῶν βασιλεὲς ΤΙ. 

40 ἃ. ὃ ϑαυμασιώτατος 1]. 48 ο. νογειβ βρατι ἀρὰ Ἠο- 
χποτιαὶ ποίδηϊν γ΄. 177 ο. 180 6. ἀ. βιρεῖῦ γογβῖθυβ Πο- 
γηοτ οἷ ἀπδοβεϊθηοβ οοηγίνα!οβ. Ν. οἂρ. 87. 

᾿Επικιχλίδες ΗΠ. 6 α«: ΧΙΝ. 639 ἃ. ᾿ 
Ἰλιάδ., αἱ 4.1. 191. αἱ 995. 111. 1ν. 178 ἃ. ΧΙ. 546 «. 

α΄ 245. ΧΙ. 488 ἢ. αἱ 334. 1.4. αἱ 423. ΨΠΙ. 308 ε. 
α' 470. ΧΥ͂. 074. α’ 471. 1. 18 ο. α' 5234. Ἡ. 66 ε. 
α΄ 003. ΧΙν. 697 ἃ 

Ἰλιάδ. β' 381. ΥὙΠῚ 8604. Χ. 4501. Δ' 404. Υὶ 1568 
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β᾽ 408. ΙΥ. 177 ς. β' ὅ88. ΤΡ. 178 ἃ. β' 731. ΧΙΝν. 
0592 6. 

Ἰλιάδ. γ' 108. ΧΙ. 4950. 116. ΧΙΝ. 660 4. γ᾽ 118. 
ΧΙΕΥ. 6600 ἡ. "Α ΤΌ: Ἵ 191 -ε. ἃ. ᾿ἥ 150, ὙΠ185 Ρ. 
ΧΗΙ. 566 Ρ». γ' 170. ΧΗΙ. 566 ε. γ' 245. Ἀν 495. 4. 
γ΄ 346. Η. 40 ἃ. γ' 2608. Χ. 42 ε. “. γ' 292. ΧΙΓ. 
660 ΡΝ. γ΄ 386. Υ. 191 ε. 

ἀπ πσόι. δ' 1. ΧΤΙ..818 4. δ 3..1..15.8 διάδυ ν 1 8. 
δ΄ 204. παρῳδεῖται ΧΥ. 666 ἃ. δ΄ 9692. γ. 193 ἃ. 

Ἰλιάδ. εἰ 83. ΧΙ: ὅ40 ἃ. εἰ 340. ΥἹἱ. 951 α. 
Ἴλιυδι δ᾽ 197. Χ. 4858:).»η: 5: 158: Χ1:..493.}Ὁ3ὲ:. 5.278. ΥὉ. 

18 ο. ζ΄ 2600. ]. 3 ς. 
Ἰλιάδ. η΄ 216. ΧΥ͂. 657. η' 321. 1. 19 ἢ. ἢ 29Λ Ὗ, 

187 «. υὐὶ οϑέ δέϊδηιν ραυοάϊα ψΘΥΒΊ15. ᾽ 4758. Ἶ Ὕ ἀ. 
Ἰλιάὸδ. 9' 58. 1.11 6. 9' 102. παρῳδεῖται Χ, 444 ς. 9’ 9990. 

1. 29 ἃ. 9' 30ῦ: ΧΙν. 692 ἢ. 9' 328. 11.314 ΚΡ. 
Ιλιάδ. {. «Διταὶ 1.18 νυ. “70. 1..3 ἃ αὦ { 97. γχοβροχίς 

- ΡΒΠΟΧχομιβ ἴ. ὅ ν. ἐ 119. 1.11] «ἃ. ἐ1992. Π 38 ἃ. 
ἰ 175. Υ. 179 ε. 4. 180}. εἐ 189. ΧΙΥ. 633 ςο. ἐ9158. 
Ιν. 173 «ἃ. ἐ. 219. γ΄. 179 ες. ἐ 994. 1. 148. γ.193.. 
ΧΙ. 498 ἃ. ἐ 295. 1.12 ςο. εἰ 393. ΙΧ. 373 ". ἐ 360. 
ΙΧ. 386 ε. ἐ 482. 1. 23 . ἐ 666. ΧΙ. 4829 ες. 

Ἰλιάδ. χ' 93. ΧΥ. 688 «. χ' 401. ΧΠἠΙ. 5603. χ' 579. 944. 
Ἰλιάδ. λ' 29. ΧΙ. 4538 ο. λ' 2606. Π. 41 ἃ. λ΄ 477 ιν14. 

χ.028. 697. ΧΙ. 499: εν. 6499. ξϑῶν 1. 19 ". 
94 ξ. λ' 631. ΧΙ. 487 ἔ-. ΧΙ. οἂρ. 7675 55. λ' 635. 
ΧΙ. οἂρ. 84 ξεῃᾳ. λ' 778. Υ-: 189 ἢ. 

Ἰλιαδ. μ' 43. 1. 234 ς. μ' 208. ΧΙΝ. 632 “. 
᾿Ιλιαδ. ν΄ 4983. Χ. 446 ἀ. ν' 589. 1. δ4 ο. ν᾿ 736. 1.18 ἢ. 
᾿λμαδς ἘΡ Ὰ. 83 8 δν πνὉ..}.1.10.}.} τ8΄ 93. παρῳδεῖταε 

ΧΙΝν. 6056 ἀ. ξ΄ 170 - 174. ΧΥ. 688 ἃ. 6. Σ΄ 173 
1.16 ν- ΙΧ. 406 Ρν. ξ΄ 290. ΙΧ. 373 ΡΝ. 

Ἰλιάδ. π' 995 - 2997. ΧΙ. 7823 ". 6011. 781 ο. π΄ 950. ΥἹΙΠ. 
3580 4. π' 407. ΥΙ1. 284 ἃ. 6. ὙΠ. δαρ. ,18. 20 54- 
π' 617. 'Υ. 181 ". π' 641. ΧΙ. 490 ο. π' 745. 747. 
1. 13 ἃ. π' 850. ΧΙ. 607 ε. 

Ἰλιάδ. θ΄ 575. ΥἹ. 9836 ς. ἀ: 
᾿Ιλιάδ. σ' “Οπλοποιία 1. 10 4. 16 ". ΤΡ. 181 ἃ. δὶ οἰίαι- 

ἔὰτ ν. ὅ90 εἴ54η: σ΄’ 485. ΧΙ.490 ε. ο΄ 605. 1Ψ΄.180 4. 
Ἰλιάδ. τ' 107. 1.10 4. τ' 167 - 169. 11. 40 ἀ. τ' 950. 

ΧΙΝ. οὐ0 4. ᾿ 
Ἰλιάδ. υἱ 234 ΧΗ]. 506 ἅ. υ' 371. ὙΠ. 998 ες. 
᾿λιάδ. φ' 71 ἈΚ 28 ". φ' 2588. Υ[|1. 908 4. 999 ἃ. 

πο ἀν ἡ ἢ: 
Ἰλιάδ. χ' 149 - 12. 11. 41 ε. χ' 3810. ΙΧ. 400 ε. χ' 392. 

Ν. 438 ἃ. 

ΔῸΣ 
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᾿Ιλιάδ. ψ' ὃ ἐπιτάφιος 1. 9 ἃ. ψ' 2. ΧΙΥ. 639 «. ψ' ὅ45. 
ΧΙ. 50] ἃ. ψ' 967. ΧΙ. 468 «4. ψ' 270: ΧΙ. δ00 
ψ' 88. ΧΙ. 501 ὁ. 

᾿Ιλιάδ. ωἱ ὅ8. ΙΧ. 3966. οἱ 124. 1.11 ὃ. ὦ 969. 1. 9 εο. 

ω΄ 302 - 304. ΙΧ. 408 ε. ω' 470. 1.19 .". ω΄ 640. 
Υ. 159 Ὁ ωἱ 041. 1. 24 ἃ. 

Ὀδι σσεία. σχολ αζόντων βίος ὃ ἐν ̓ Οδυσσείᾳ 1..19'α: 
δ Ὡς ἐν γΠΙ. 3603 6. α' 138. ΙΧ. 409 «ἃ. α'139- 

141. . 196 ". α' 141. 1. 3 ς. γ1. 998 ς. α΄ 140. 
ΙΧ. ΠΝ α' 160. 1. 9 ἢ, αἱ 163. 1Κ. 180 ν. αἱ 230. 
ΨΠ|. 362 ἃ. 4. α' 897. ΧΙΝ. 638 ς. β 

᾽Οὐ. β' ΠΤ. ΤΧ, 2720. μὴν 340. 1.10 ἀ. 

"Οδὲ γ' 9. Ἢ: 251 γ᾽ 40. 50.683. ΧΙ. 7853 ἃ; γ' 280. ΨΥ. 

[82 ν. γ΄ 259. ΠῚ. 3686. γ' 339. Ψ΄ 191 ε. γ' 389. 
Υ. 199 ὁ. γ' 99. ὙΗΙ. 50 9. γ᾽ 485: γ}Π|ι..368 ε. 

γ᾽ 442. ΧΙν.060 ἃ. γᾷ 471. ΠῚ. 3635. γ 480. 1.16 ες. 

Οὗ. ὁ' 8. Υὕ 180 «. δ΄ 3. Υ. 185 ». δ᾽ [δ. Ιγ. 180 4. 

51. δ΄ 17..1.:14.8. δ' 453: 1... 70 13} 5.854... 57. 
1.9 ἃ. δ᾽ 57. ἵ. θὅς-. Υἱ. 998 ο. δ' 80: γ.1898. δ΄ 74. 

Ὑ.189 ἔ. 190 «α. ν. δ΄ 78. Υ. 190 α: δ΄ 97. Υ. 1900 
». ἅ. δ' 1923. Υ. 191] «. ». δ᾽ 129. ΧΙ. 491 ἢ δ΄ 160. 

ν. 189». δ' 78: ΧΉ. 5614. δ 105: ΒΡ 189}. 

ὁ' 413. ΙΧ. 366 ἃ. δ΄ 994. Υ. 191 ἃ, ὁ’ 696. 1. 94-. 
δ' 757. 1. 94 ἃ. ' 

ἸΘῦ. ἃ. ὧῳ ἃ: ξ΄ 79. 1 61 οὐ δ΄ 985: τ αλε 480,7 
ΥΙ1, 316 ἃ. εἰ 476. ΙΧ. 491 

᾿Οδ. ζ᾽ 87. {Π. 41 ἃ. ζ΄ 99. 1. 24 ἃ. ζ' 260. οχ πος γεῖβιι εξέἼ"ὄ ἡ 
118 οοπδιέις Χ. ΓΙ Ἁ. 

᾽Οὃ. η 114. 1,95 ἃ. ἡ’ 120. 9 οὐ Δ ν ἢ 10 Ν 1, 
24 ἴ. ηἰ 179. 188. ἴ. 136. η 915-291. Χ. 419). ἀ, 
ποϑού ν, 199 6. 

"Οδ. 9869. 1.138 ἀ. 9’ 98. 1.19.6: 9154. ἼΥ͂. 151 “. 
8’ 948. 1. 16 ἃ. ΨΙΠ. 836». “9: 948. ΧΠ 51 ὁ, 
8.967. Ὑ.199 ἃ... 9 9204. Π᾿ 0 ΡΒ ἘΡ. ΝΣ 6379. 1. 

1 4. 9’ 449, ΙΝ. 178 «. 9' 480. 1. 14 ο. 

"Οὺ.  5-7. 1.164. Υ.ὕ. 199. ἱ ΧΙ 19.4.19} 2151. 
ΨΠ1Ι. 335 νυ. ἐ 162. 557. ΧΗ. 513 6. εἰ 208. ΧΙ. 10ῦ 
» 6. ἐ 912. ΧΙΝ. 639 δ. εἐ,2999.. ΧΙ. 499, 991]. 
ΙΝ. 179 ο. εἰ 998. ΨΙ1. 976 ἀ. 346: Χ|.477 ΡΝ. 

᾽Ὃδ: κ᾽ 84. . 199}. χ' 184. ΧΙ 618. 6. (ὄ 195. ἘΤΕ ᾧ 

χ' 3692. 1. 94 ἃ. 
᾽0ὁδ. λ΄ το 914, λ' 418. ΧΙ. δ46 ἀ. 

Οὐ. ΠΟ ΕΙΣ ,.390 Ρ. μ' 62. ΧΙ. 490 ν. 495 Ρ". μ΄ 103, 
Π]|. 76 ε. μ' “1 Ὁ. ΧΠη 50 Ν. δ 191. 1.14 4. μ' 30ῦ. 

ΗΠ. 410. μ΄ 38}. 1.18 α. 7 423. ΧΙΨΥ, 632 «. 
᾿Ὅδ.ν.5ή7. ἝΣ 498 ἀ. 
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᾿Οδ. ξ΄ 80. 1Χ.375ὅ}5. ξ΄ 112. ΧΙ. 498 Ε. ξ΄ 463. 1.179 εἐ. 
᾽Οδ. οἱ 195. Υ.191 6. ο΄ 141. .Χ. 434. ο 161. 1Χ.384}. 

ο᾽ 174. 1Χ. 384 ς. 
᾽Οὁ. π’' 1 1. 1}... 1.50: γΕ, ΟὟ ον, 592), ΧΙ 491 1. 
"Οὐδ. ΠΟ] ΟΦ ΉΗΝ,; 156 Ν. 9 202. 271. ΧΙΨΡ. 627 ε. ρ΄ 392. 

ΥἹ. 9264 ε. ἢ. ρ΄ ὅ99. 1. 11 6. Υ-΄. 193 ἃ. Ῥ. 
εἰ Θὸ, σ᾽ 17. ΧΙ. 477 ἃ. 
᾽Οὁ. τ΄ 27. ὙΠ. 3864 ἃ. Χ, 420 ἢ. τ΄’ 399. ΧΙ. 400 ἃ. 

τ΄ ,.590. ΙΧ. 384 ο. 
θυ 1.53.7} ΧΥ. 6087 {υ᾽ῦ. ΧΕ 1553. ν᾽ 200. 

γ. 190 ἢ. 
᾽Οὗ. φ' 993. 1. 10 ἢ. φ' 293. ΧΙΥ. 618 ἃ. 
Οὐ. ἐπ ΧΙ. 788 ν. χ' 875. Υ. 190 ζ. 
᾿Θὃδ. ὧν 550. Ἵ.:25 Ῥ. 
Ὕμνος εἰς ᾽“΄!πύόλλωνα 1. 22 Ρ. 
Αἀ Ἠομεεῦν τοΐουπ πέα σ᾽ νογθι5 απιαΐξιοῦ.. 4 015. ΘΌΡΉΘΟ]65 γ1ὲ- 

ΠΡΟ ὈγΘο ΓῺ οδύ αὐ ᾿ΓΒοογίάθπη πηοτοίσίοαπι θτορίἐϊαπι 
5101 τοάδοτος ΧἼΠΠ. 599 ἃ. 

γευβ5 Ηομοτὶ } λαγαρὸς αἴζογέιτ ΧΙΝ. 03 2 6. 

“να δ᾽ ἄρ᾽ Δἰϊνείαν υἱὸν φίλον" “Ιγχίσαο. 
ἨΥΡΕΙΔΒ Οτδέθηβίβ.. ποίου 560} ΧΥ, 090 ἢ. 
ΗἩΥΡΕΚΙθΕΝ ΠΗ, 120 ἃ. ΧΙΝ. 610 ἀ. 

Ἱατὰ ᾿«“ἀρισταγόρας (ᾳιας ἱρδῖακ ἔιοταξ οοπουθίπα ΧΙ, ὅ90 
ο. ἃ.) ΧΕΠ. 86 ἃ. 

Κατὰ ᾿“4ρισταγόρας δεύτερος ΧΙ, ὅ87 ὁ. ἃ. 588 «6. 
2]ηλιακὸς Χ. 494. ἃ. 
Ἱατὰ Ζ]ημάδου Χ, 434 ἀ. 
Κατα Ζημοσθένους Χ. 494 4. Σ΄. 483 Γ. 
Ἱατὰ ἸΗΠαντιϑέου αἰχίας Υ!. 3601. ΧΊΠ. ὅ80 ν. 
Κατὰ Πατροχλέους ΧΗ. ὅ60 ἔ. 587 ἃ. 6. 
Κατὰ (βιλισπιπίδου ΧΙΠ. ὅ52 ἅ. 
“Ὑπὲρ Φρίνης ΧΗ]. 590 ἀ. 6. 

ἘΥΡΕΒοοΗῦ". 
Κυμαϊκὰ ΧΗ. 928 ἀ. ὯΝ ὥς φησιν “Ὑπέροχος ἢ ὃ ποιήσας 

τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερύμενα Κυμαυϊχά. 

Ι. 

ΙλΒΟΝ. 

Περὶ τῶν Ζλεξάνδρου ἱερῶν. γ΄ ΧΙν. 0230 ἃ. 
ἹΛΤΕΟΘΙΓΕΒ. 

᾿“ρτοποιιχὸς ΜΠ. 390 ε. 
Περὶ πλαχούντων ΧΙΨΝ, 646 «. ΝΡ. ἢ. 6047 Ἰν. 

Ιβυουν Εἰοσίπι5 [ἰ. 39 "ν. 1. 80 "ν. ΙΧ. 388 «. ΧΙΠ. 564 Γ. 
001 ν»ν. 0098 ἃ. ΧΥ. 681 ἃ. 

ΠἸέλη ἐν πέμπτῳ μελῶν [ἰ, 57 1. φπογαπι ππιαι. ᾿9λοις 
᾿ 
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Ἰργοο ἃ ΠΟΠΠῚΠ]Π}5 ἐσ τι. Βοα έοβίομοτο νἱπάϊοαξαν ἃ" 
Δέβοπαρο ᾿Υ͂. 172 ἃ. ε. 

ἸΟΗΤΗΥ ΑΒ Μορατίουβ ὙΠ. 33 ἃ. 
ἸθΟΜΈΝΕΥΝ Παπιρβαοοηιβ ΧῊΉ, 5392 ἔν 38 ἀ. ΧΙ. δ76 ο. 590 ἃ. 

00. 10.}1:: 
Ιον ΟἸῖυβ ἐγαρίουβ 1. 3 ἢ, ὙΠ. 318 4. νἱχῖε ϑορβοο β δείαΐε 

ΧΗΠΙ. 608 6. ἔν οἰξαξυν 1,21 4, 1Π, 80 4.6. 68 ν. ΧΙ, 478 ν. 
᾿“γαμέμνων ΧΙ. 408 6-ΦὉ. 
Εὐρυτίδαι ΧΙ.495 ". 
ἹΚαινεύς. ψιάς (οίνιξ. 
“αέρτης ΝΙ. 267 ἀ. 
Ὀμφάλη Ι. 258 ἢ. Χ, 411». 498 6. 5601] ἢ, ΧΙΝ. 634 

ο-, ΧΥ͂, 690». 

οίνιξ ἢ Καινεὺς {Π|.91]1 ἅ. ἸΥ΄. 184. Χ. 451 ἀ. ἐν (οί- 
γιχε ΥἹ1, 818 ἀ. ἐν τῷ δευτέρῳ (Φοίνικι ΤΥ. 18 ἃ. 

(ῷρουροὶ ἸΨ, 18 ἃ. 
᾿Ελεγεῖαγ Χ. 4361. 447 ἁ. -ἔ. ΧΙ. (468 « - ς.) 4906 ο. 
᾿Επιδημίαι ΗΠ. 93. ἃ. 107 ἃ. ΧἼΠΙ. 608 ε.- 6004 ἀ. 
Περὶ Χίου Χ. 436 ε. 

θ)ε ἴοπο οἐ ἴῃ οἷτι ἀγαπιαΐα δοιηπιθπξασίοβ βου ΐρβοσο Ατὐί- 
Βίδσομιβ., Βαΐίο ϑ'ποροηβῖβ. Βιάγμιαβ. εἰ Ερίπιοποβ βδἰγε 
Ἐρίσοπϑβ: ἐδ φαΐθιιβ 515 1οοἶϑ. 

ἔϑΊΡΟΕυΣ ΟΠ ΑΔ ΘΟ ΠῚ, 
Τῆς Παρϑίας περιηγητικὸς 1Π. 99 ἀ. 

ἸΒΟΟΒΑΤΕΒ. . ᾿ 
᾿“ρεοπυγιτιχὺς ΧἼΠ. ὅ66 
“Περὶ τοῦ ζεύγους . 21 ε. 

Ὀς ᾿βοογαΐς δὲ ἄς ᾿βοογαξΐϊβ ἀϊβοιρ}}5 βου ρϑιε ἩουιρΡὰ5 
ΟΔΠΠ Δ ἤοιΒ.. ἀθ 4ὰ0 5ιρτᾶ. 

ἴβτῈν (ΔΙ πιο ἤοιιΒ. 
“Ζργολικὰ ΧΙΝ, 650 «. 
᾿Αττικὰ ΠΙ. 74 ες. ΧΙΙΠ, 557 ἃ. 
ἹΙερὶ Πτολεμαΐδος τῆς ἐν «Τϊγύπτῳ Χ. 478}. 
Πρὸς Τίμαιον ἀντιγραφαὶ ΨΙ. 272 Ν. 

ἴσα 1 1 α, ΠΠ. 98 ν. ΥἹ. 999 ς. ΧΙΥ. 660 «. 
“Ἐπίγραμμα ἴπ Τιοοπέοιμη ἐτασοοάππι Υ1Π|. 349 ἢ. 
Θεατρικὴ ἱστορία, ἹΝ." 175 ἃ. ε΄ 17 ἃ: {[ν. Ἐ8. ὁ. 

183 ο.) 
Τὰ περὶ «“ιβύης συγγράμματα 111. 88 Β. 
Ομιοιότητες Ι΄. 170 α. 

ἵχιον. γ116 ΕΜΕΤΆΙΟΒ [χίοπ, 

Τ,. 
ΓΙΆΘΗΕΚ ΠῚ, 728 ς. 
ΠΑΜΡΠΟΟΙΕΒ, ἀϊεμ γταμανογιπι ροεία ΧΙ. 491 ο. 
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᾿ ΠΑΝΥΝΤΗΙΌΝ ἈΠΠορίαΒ ΧἼΠΠ, 597 8. 
᾿ς μαβϑῦν Ἠουπϊοπεπβὶβ υεγθοσιπι ἀπιρσυϊίδές ᾿μάθγο σοῃδιιογετδέ 

ΨΠΙ. εἀρ. 90. 
Ὕμινος εἰς τὴν ἐν Ἕρμιόνῃ 4“ήμητρα ἄσιγμος Χ. 450 ο. 

ΧΙν. 6294 6. 
Ὠιδὴ ἄσιγμος. ἢ ἐπιγραφομένη Κένταυρος Χ. 45 ες. 

ΠΕῸ Αδαδοχοίοιια ρου θείαν δηοέου ἀϊαϊοσὶ ποθ ΡΙαίοηΒ τποπ- 
Εἰθηεῖβ.. (υἱ ᾿πβουι ἑξαν ᾿“Ζλχυὼν ΧΙ 00 ἃ. 

1ῈἘ0Ὸ ΒγζΖαπέϊι5 ΧΙ]. σοῦ κ᾿ 
ΠΈΟΝΙΘΑΞΒ Βυαῃεῖιβ. 

«ΔἍλιευτιχὸς 1. 13 α. 
ΠΈΥΘΟΝ Θομηΐοτ5. 

Φράτορες ὙΠ]. 343 ο. 
Πιουμνιῦβ Ομίυ5. ΧΠΙῚ. 564 ο. ἃ. 

ΖΔιϑύραμβοιε ΧΗ. 608 ἀ. 
ΤΠ ΎΥΘΕΛ5 Ναυογαίϊίία, 

“ἀἰγυπτιακὰ ΧΙΝ. 616 4. γ' ΧΠΙ. ὅθ0 ε. 
ΤΥΟΟΝ Ἰαβεπεῖς. (ὑτοῦβ 1. 47 4.) 

Περὶ Πυϑαγόρου Χ. 418 ε. 
Ῥτο Ἴβυκος ὃ Πυϑαγόρειος Ε.. 69 6. Ιοροηάαπι “Τέκος 

γῈ] ,“Ζύχων ὃ Πυϑαγόρειος. 
ΠΥΓΟΡΗΒΟΝ Ὁ  οιΦοηβῖβ Κ΄. 140 ἃ, 

Περὶ χωμῳδίας ΥἹΙΙ.. 278 ν. (ΧΙ. 501 ἃ. ..) ΧΙΗΙ. 
ϑ' ΧΙ. 480 4. 

᾿ Μενέδημος σάτυροι Τὶ. θὔ ο. ἃ. Χ. 420 ἃ. 
Οοπέγα Πγοορἤγομοπι βοσῖρϑὶξ Π)1οάοτιβ τα πδίϊ οι: ἐξομὶ 

Ἐταξοβίμοηος ΧΙ, 501] ἃ. 
ΤΟΥΘΟΡΗΒΝΟΝΙΡῈΒ5 ΧΗΙ, 04 Ρν. ΧΥ͂. 670 ε. 
Πγούυκοῦδ οταΐου. 

“Κατὰ “1ημάδου ΧΙ. 476 ἀ. 
Κατὰ «““εωκράτους ΧΗ. ὅ86 1. 
Κατὰ “υκόφρονος πρῶτος ΥἹ. 267 ἃ. 

ἤχοῦπ. γ14 ΠΥΘΟΝ. 
ΤΎΝΟΕΌΣ ϑαπηῖιβ. Ἃ ΒΘΟΡὨγαβὶ ἀϊβοῖριϊις. ἔγδέου Ἰλυνί ἰς πἰκίο- 

τὶοὶ 9 ἀπιίοιι5 ΗΙΡΡΟΙοοΝ ἰν. 125. ἃ. ὙΠΙ|. 337 ἀ. οἰέαξων 1}. 
62 ες. 1Π. 101 ε. Υ[. 241] ἀ. ὙΠ]. 344 ς. 

«Αἰγυπτιακὰ ΓΝ. 150 ". 
᾿Ππομνημονεύματα Χ, 434 ἀ. ΧΗ. 583 
ποφϑέγματα Υἷ. 24 «. 4. 348 4. ὙΠΠ. 397 4. 

Ἐπιστολαὶ (δειπνητικαὶ Τ᾿. 128 4,) ΗΙ, 70 ε. "1. 330 ἃ. 
ΧΙ. 496 ἢ. 
πρὸς “Ἱπολλόδωρον ἘΧ..4901 ἐ: 
πρὸς ΖΠιαγόραν ΠΙ. 109 4ἅ. ΝῊ. 28 ς. ἔ. 29ὅ ἃ. ΧΙ. 

469 Ρ". 499 ες. ΧΙΝ. 6052 4. 654 ἃ. 
πρὸς ᾿Ιππόλοχον ΠΠ|. 100 ε«. ἔ. 10. 128 «- Ν᾿ 
πρὸς τὸν κωμικὸν Ποσείδιππον ΧΙΝ, Οὔ ο. 
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Κένταυρος «οπιοράϊᾳ ΤΥ, 131 ἢ. ͵ ' ΕΝ 
1Περὶ ΠΠενάνδοου. β΄ ΥἹ. 245 ν. 
Τέχνη ὀψωνητικὴ ΥἹ. 298 ε. Υἱ1. 313 ἢ 

ΠΥΒΆΝΙΑΒ Ογτοπδοιβ ΧΙ. 504 ". 
Περὶ ἰαμβοποιῶν ὙΠ. 304 νυ. αἱ ΧΙΥ, 620 ε. 

ΤΎΒΙΑΝ ΟΥ̓ΔΐΟΥ. 
᾿Επιστολαὶ ΧΙ, 592 ο. 

Οταΐίοη 5, 
πρὸς «Αἰσχίνη ν τὸν Σωχρατιχὸν χρὴ ΧΠἼΠΙ.611 6. 612 Ν. -ἴ. 
κατὰ ᾿“λκιβιάδου ΙΧ. 408 ο. (ΧΗ, 584 1.) ΧΗ, δ74 ε. 
περὶ ἐγγυθήκης γ, 209 ἡ. 
κατὰ Θεοπόμπου αἰκίας Εἰ 607 ἢ. ͵ 
πρὸς “αίδαω, (εἰ γνήσιος ὃ λόγος) ΧΙΠ, ὅ860 ε. 
κατὰ “1αἴδος ΧΊΠ, 599 ε. 
πρὸς Π]έδοντα ψευδομαρτυριῶν (εὶ γνήσιος) ΧΗ], ὅ86 ἔ. 
κατὰ ΠΠικίνου φόνου ΕΠ, 365 Ν. 
περὶ τῶν συμβολαίων ΧΗ. 61 ἃ. υνὶ ἐν τοῖς τῶν ΟΝ 

λαίων λόγοις. 
ὑπὲρ (ανίου παρανόμων δὰ 501 ς. - ὅδ2 ΡΝ. 
χατὰ Φιλωνίδου βιαίων (εἰ γνήσιος ὃ λόγος) ΧΠῚ. 580 «. ἢ. 

92 ς. 
περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος (εἰ γνήσιος) ΥἹΙ. 2391 Ρ. 

ΤΥΒΙΜΔΟΗΓ, 
Περὶ νόστων. γ' (Κ΄ 158 4. 

Τιυβιμπλοηῦϑ, 
Περὶ τῆς ᾿“ττάλου παιδείας ΤΥ. 952 ο; 

ΤΥΒΙΝΕΝΕΘ, οταΐοῦ,, δοπέγτα 4πθηὶ Πυγβία8 ογαξίοποπι αἰχὶς περὲ 
ἐγγυθήκης Ἧ 509 ἔ, 

ΤΎΒΙΡΡΙΙΑ ΘΟΠιΐ ΙΒ. ὲ 

Βάκχαι Π|. 124 ἃ. ΠῚ, 344 ε. 

ΝΜ. 
ΜΑσΆΒΕυΝ. 

Ἱωακά, γ' ΥἹ, 962 ς. ΧΗ]. 639 4. 
ΜΆΘΗΟΝ δοιπΐοιιβ.. ρμαΐτία Οοτίπίμῖπβ ἀπὲ δ᾽ογοηῖιβ. ΑΙοχαπάγίαθ 

υἰΐαηι οχορτς 1θ] 66 ἔθ ]ὰ5. βαδ5 ἀοοιϊε οὐ ῃταθοορίον ζυϊξ 
ΑΥἰβέορδηΐβ σταιππιδίοὶ Υ], 94] ε. ἢ. ΧΙΝν, θθά ἃ. ερὶ- 
στδπλῆῖδ ΒΕΡΌΪΟΓαΪ. ΑἸοχαηάγίησμι ἔεοὶϊς Υ1, 9.49 ἃ, 

“γνοια ΧΙΝ. 6064 Ρν. 

Ἐπιστολὴ ΥΗΙ. 340 Ε΄ 

Χρεῖαι (11, 44 4. ΥἹΙ, 9495 Δ.}. 943 ε. 944 "νεἃ. 24 ἃ, 

240 "»ν. ΥΠΙ. 341 ν. 348 «.) ΧΙΙΠ. 5717 ἀ. εὰρ. 839. 
41 - 45. 

ΜΆΑΕΆΝΒΚΙΟΣ, 
ΠΠαράγγελμα Χ. 404 ν. 

ΜΆΟΝΕΚ οοιμΐοαδ. 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΒΙΡΤΟΒΌΜ, 1807 

“Διόνυσος πρῶτος ΤΧ. 367 ἢ. Ζιόνυσος δεύτερος ΧΙΥ. 640 ο. 
“1υδοὶ ΧΥ. 690 «6. 

Μαχλουϑ. 
Σιφνίων. ἵὯΩροι ὟΕ. 907 8: 

ΜΑΉΒΥΑΒ ἐν τρίτῳ Πακεδονικῶν ΧΙΥ͂. 629 4. (. 217 ἃ. «.). 
Μλμπδυὰβ ΧΙ. 477 ἃ. 479 ς. 
Μίληδυαβ Ἠργοι!β βαοοσοβ ΧΙ. 407 ὁ. 4 νἱἀδέιν ἰάεπι 6556. απ 

ΠΠαχεδονικὰ βοτιρβῖξ, 
ΜΑμδΥᾺΒ ὁ νεώτερος [|. 69 ἃ. 
ΦΙΆΤΒΕΑΒ. Υἱάς ΜΙΑΤΕΟΝ. 
Μάται ΠΠ. 44 ἀ, 
Ἡραχλέους ἐγκώμιον Χ. 412 ". 

ΜΆΑΤΕΚΟΝ ρατοάι5 ΡΙίαπαθαβ 1. ὅ ἃ, αἱ ἤ͵ατρέας τνοοδέξυτ. 
ΠΙαρῳδίαι 11. θ4 ο. ΠΙ. 73 ἃ. Ρ..188 ἃ. ΧΙΝ, θ66 ε. ΧΥ͂. 

β 697 ἔ. ρατοάίαᾳ ἱπβετιρέα “εῖπενον 1. ὃ ἃ. 1]. 02 ς. 10. 
134 ἀ.- 197 υ. 

ΜΈΘΔΟΙΕΝ. 
. Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν Χ. 419 ἃ. 
ΜΕΘΑΟΘΙΙΠΕ5 ΧΗ͂, οαρ. 6. ΧΗ. δ13 Ρ. 
ΜΕΘΑΞΤΗΕΝΕΞ. 

Ἰνδικά. β' ΤΥ. 18 ἀ. 
ΜΕΙΑΝΙΡΡΙΘΕΒ Με Π΄. 8 ἃ. Χ. 499 ς. 

ΖΙαναΐδες ΧΙΥ. 641 ἢ. 
ἸΠαρσύας ΧΙ͂Ν, 616 ε. 

ΜΈΕΙΑΝΤΗΙΌΒ ἐγαρίοιβ ὁ} γοτδοϊξαΐοπι ἰγαδυοξιβ ἃ οοπιίοὶς ΚΠ. 
943: ᾿ς, θ᾽, 

, ᾿ἘΕλεγεῖα ὙΠ|. 348 ε. 
ΜΈ ΑΝΤΗΙΌΚ. 

Περὶ τῶν ἐν ᾿ Ἐλευσῖνε μυστηρίων ΥἹΙ. 32 ο. 
ΜΈΠΕΛΘΕΕ Οδάδγοηβ,5. 

Ιεκίϑου καὶ φακῆς σύγχρισις ΤΡ. 17 ". 
Συμπόσιον ΧΙ. ὅ02 ο. 
“Χάριτες ΙΥ. 157 ". 

ΜΕΝΑΕΟΗΣΝΟΣ ΘΙ ΟΥΟΠΙ 5. 
Σιχυωνιαχὰ ΥἹἱ. 271 ἃ. 
Περὶ τεχνιτῶν 11]. 6ὅ 4, ΧΙΝ. 63 ". 637 ἢ. 638 ἃ. 

ΜΈΝΑΝΡΕΒ οθπίουβ ΕΠ. ο. 86. Ρ. 1602. 103. εἀ. πορίτας, Υ, 
189 ὁ. ΥἹἱ. 948 ες. 4. 270 ἀ. ΧΙ. 781 ε. 

.Πδελφοὶ δος 42}1. Ὁ. 
““ΔἍλιεὺς ΧΙ. 484. 500 ο. “ 24λιεῖς ὙΠ]. 303 ς. ΧΙ]. 549 ς. ἀ. 
᾿“Ἵνὸδρύ) γυνος ἢ Κρὴς ΥἹΙ. 248 ΡΝ. 
"ἀνεψιοὶ ΧΥ, 700}. 6. 
᾿“ρρηφόρος ἢ “ἰλητρὶς Χ. 442 ο. ΧΗΙ. δὅδ9 ἀ. «. “0ύλη- 

τρὶς Χ, 446 ἀ. 
Ζαχτύλιος 1. 947 ἴ. 

“Ιημιουργὸς ΤΥ. 172 ἃ 
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: “Π΄δυμαι ΙΧ. 373 ἀ. ἸῸΝ 
“Π]ύσκολος ΙΝ. 140 ε. ΙΧ. 383 ε. ᾿ 

“Ἑαυτὸν τιμωρούμενος Υ]. 3231 α. ΧΙΨ, 651 ἃ. 
᾿ἘΕγχειρίδιον Χ, 440 ε. 
᾿Εμπιμπραμένη͵ ΨΠΙ. 360 4. ΧΗ, δ59 ε. 
᾿Επίχληρος πρώτη ἘΚ 5,73 τ 
᾿Ἐπιτρέποντες ΠΠ. 119 ὁ. ἢ. ΧΙΝ. 659 Ρ". 

᾿Εφέσιος γΠ. 309 ο. ΙΧ. 385 ἢ 
Ἥρως Χ. 420 ο. 
Θαὶς ΧΠῚ. 567 ἀ. 
Θεοφορουμένη ΧΙ. 472 ν. ὅ04 ἃ. 
Θρασυλέων ΥἹΙ. 248 ". 
«Καρίνη ΤΗΣ 

Καρχηδόνιος ΙΧ. 388 ε. 
Ἱεχρύφαλος Ν]. 941 6. 243 ἃ. 948 ". ο..ΧΥ͂. 691 ἃ. ἢ. 
Κιϑαριστὴς ΥἹἱ. 247 ἔ. ΧἼΠ. δ10 «4. 
Κολαξ ΥἹ. 958 ε. Χ. 434 ν. ΧΙ. 477 ξ- ΧΤΗ. 87 ἀ. ΧΙΓ. 

Θὅ9 ἀ. Υἱάς δ ΥὙΙΙ. 3501 4. αἱ ἸΠένανδρος ἐν Κόλωσι. 
Κρής. γ1άς ᾿“Ζνδρόγυνος. 
«“Ζήμνιαι ΥἹ. οὔϑ᾽ ο. 

Πηέϑη ἸΥ. 1406 ἀ. ΥΙ. 243 ἃ. 3247 ε. ὙΠ]. 304 ἃ. 
ἸΠηναγύρτης ΧΙ. 472 ". 
ἹΠισογύνης ΧΥ͂. 691 ε«. 
ΝΝαύχληρος ἸΥ͂. 166 ". ΧΙ. 474 ες. 
ΙΝομοϑέτης ΥὙἹΙ. 247 ε«. 
᾿Οργὴ ἸΡ. 166 ἃ. ΥἹ. 242 νυ. 247 ἃ. ΧΗ, 5589 ε. 
Παιδίον ΠΙ. 94 Ρ". 

Παλλακὴ ΧΙΨΡ. 654 Ρ. 
“Παρακαταϑήκη ΧΗ͂Ι, δ71 ε«. 
Περινϑία ΜΠ. 301 ε. ΧΙ. 50ά ἃ. 
“Πωλούμενοι ΥΙ, 948 }υ. 
“Ραπιζομένη 11. 118 ν. 
Τροφώνιος. (. 9 ἐν Π.99 ἢ ΤΥ. 139 ἢ ΧΗ. 517 ἃ. 

“Ὑδρία ΙΧ. 408 ε. 

«Ὑμνὴς ΥΙ. 231 ἃ. 
“Ὑποβολιμαῖος ΧΙΨ, 644 ἴ. 
(φάνιον ἸΝ. 171 «. ὙΠ. 314 ν. ΧΙ. 507 ε. 
Φάσμα ΧΙΨΝ. 661 ἢ. . 
Φιλάδελφοι ΧΙ. 484 ἀ. 

Χαλχεῖα ΧΙ, 502 ε. 
Ψευδηραχλῆς ἸΡ. 172 «. ΧΠΙ]. 587 ". ΧΙΝ. 644 «. 

ΜΈΝΕΟΙΕΝ Βαγοιου συγγραφεὺς ἸΚ΄. 184 ". 
Συναγωγή. α' ἘΧ. 390 ΒΡ. 

μων ννς 
ΠΠολιτιχὰ ἸΧ. 494 ΚΝ. 

ΜΈΝΕΤΟΚΕ. 

»«ὖ ἂν τ δ αᾳῳ““ππ Ὅλ... 
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Περὶ ἀναϑημάτων ΧΗ. ὅ94 ἀ, 
ΜΈΝΙΡΡΟΝ ογπίσυβ 1. 992 ς. 

᾿“ἰρκεσίλαος ΧΙΝ, 66θ4 ε. 
Συμπόσιον ΧΙ͂Υ. 629 ε. 

ΜΈΕΝΟΡΟΕΟΣ πιράϊοιε Εἰταβιβέγαξομβ, ἨΪΟοϑὶ διιΐοις Π. ὅ8 ἔ, 59 8, 
ΜΕΝΌΒΟΤΟΣ ϑαμαΐαβ. 

Τῶν κατὰ Σάμον “ἐνδόξων ἀναγραφὴ ΧΥ. 672 ἃ. 678 ἀ. 
Περὶ τῶν χατὰ τὸ ἱερὸν τῆς Σαμίας Ἥρας. ΧΙΝ, 65 ἃ. 

ΜΕΤΑΘΕΝΕΝ οοπιίοιϑ Υ]. Ὧ70 οΙἿΥ. 7:1:.8) 
“Ὁραι ἢ ΠΠαμμάκυϑος ΥΠΙ. 850 ἃ, ραν ΙΧ. 38 ". 

κατὰ τὰς ἢϊεταγένους «ἀὔρας ἢ τὸν ᾿“πρισταγόφου 
Π]Ιαμμάκυϑον ΧΠΙ. 571 Ρ. 

Θουριοπέρσαι ΥἹΙ. 298 ες. 269 ο. ζ, ΠΗ. 3927 ἃ, ἄταπια ἀδί- 
δαχτον ΥἹ]. 970 ἃ. 

Φιλοϑύτης Χ. 459 ς. ΧΥ. 700 Ε, 701 ἃ. 
Μετκθμιῦβ, Πλακουντοποιιχὸν σύγγραμμα ΧΙΥ͂. 643 ε. ἢ. 
ΜΕΤΕΚΟΡΟΚΟΣ ΟΒῖα5. 

Τρωικὰ ἸΝΡ΄. 184 ἃ. 
ἹΜΕΤΕΟΡΟΕῦΣ Ερίουτοι. 

᾿Επιστολαὶ ΧΙ. 546 ἢ. ὙΠ 979 Γ, 980 ἃ. 
Περὶ συνηϑείας ΤΧ, 391 4. 

ΜΕΤΕΚΟΡΟΒῸΣΚ ϑοορβίιβ. 
Περὶ ἀλειπτικῆς. β΄ ΧΙ. δ2 ς. 

ΜΙ Βανυϑ Ιν. 174 ἃ. 
Ναννὼ ΧΙ. 470 α.». ΧΙΠ, 579 ἢ, ὅ80 ἃ. 

Μιτηλεξουϑ. 
᾿Οψαρτυτικὸς ΝΠ.989 84. 395 ἢ. ΧΙ. δ1]16 αὶ 
᾿Οψοποιία Σικελικὴ 18... 112 ἃ. ς, 

ΜΝΑΒΑΙΟῈΝ ΙΟΥΟΠ 15. 
᾿Επιγράμματα ἸΝ΄. 168 «.’ 

ΜΝΆΞΕ ΑΒ Ποοτὰβ δὰὲ ΟΟ]οροπίαβ. 
Παίΐγνια ὙΠ]. 821 1 

ΜΝΑΒΕΑΒ Ραΐγοηβὶβ Π, 501 4. 
Περὶ ᾿ “σίας. β ΨΠΙ. 346 ἀ. 
 ὐρωπιακά. γ ΙΚ΄. 158. 4 ὙΠῸ ΘΕ» 
Ἱπνασέας ὃ ἐν τρίτῳ Εὐρώπης ΧΙΪ. ὅ30 ο. 
Περίπλους γΠῚΙ. 431 ς, ὃ 

ΜΝΕΒΙΜΆΘΗῦΣ οοιηΐοιιδ. 
Βούσιρις Χ. 417 ε. 
Ζύσκολος Ὑ1Π. 309 ο. 
ἹἽπποτρόφος ΥΙΙ. 301 4. 322 ς. 329 ἀ. ΙΧ. 402 ἢ. - 408 4. 
Φίλιππος ΝΠ]. 338 ν». ΙΧ. 387 ". Χ, 418 "ν. 421 Ν. ο. 

ΜΝΕΞΙΡΤΟΙΕΜΌΝ Πἰδέογιουδ) ϑοίθιοὶ ἈΠαγοθάϊ ραΐοσ., Ρ]υσ πιπηὶ 
ψ] 6 η5 ἀρυ Απεϊοομαπι ασπυμα ΧΥ͂, 097 ἃ. 

ἱστορίαι Χ.. 432 ". ς. ΄ 
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ΜΝΕΒΙΤΗΕῸΚ Αἰποπίθηβὶβ. πιράϊοια 1, 99. ες, 32 4, ἢ, 3 εἰ 59», 
ΠΙ..11ὅ ἢ. ΥὙΠΙ|. 8δὅ ἃ. Χ. 419 ε. 

Περὶ ἐδεστῶν 1], ὅ4 ἃ. 6. 57 Ὁ. ΠῚ, 80 ὁ. 6. 92 ν. 90 ἃ, 
106 4. 121 4. ΨΗΙ, 87 ἃ. 

ἸΠερὶ χωϑωνισμοῦ ἐπιστολὴ. ΧΙ, 488 Ε΄ 
Μοοηῦβ ῬΠοοηϊοίιι5. 

Φοινικικὰ {Π|.. 126 ἃ. 
ΜΌΒΒΟ Βγχαηῖία, 
Πνημοσύνη ροοπια ερίουμι ΧΙ, 490 ο, 491 α. ". 

ΜΌΧΚΡΙΒ. ᾿μδοοά ο μη ἢ 1118. 
«“Πακεδαιμονίων πολιτεία ἸΥ͂. 140 ΒΡ. ο, (Χιν. 0604 4. «.) 

ΜΌΞΟΗΙΝΑ Αὐμοηἰθηβὶβ 9 ποτάμι ρορέγίᾳ . ππδέον Ἠοάγίαο, ἀνα 
Ἠφάγ ρουοίαο ΠΗ 297 Ρ, 

ΜΌΞΟΗΙΟΝ, 
Περὶ ᾿Ιέρωνος γεὼς γν, 206 4.-209 ο. 

Μοκοηυβ. 
᾿ΕΞήγησις ἐρ δι μῶν λέξεων ΧΙ. 48 ε. 

Μοβοηῦυϑ. 
ἸΠηχανικῶν αἱ ΧΙΝ. 634 Ρ". 

Μυξπλεῦβ ΧΙΠΠ. 597 6. ἀ, 

ΜΎΚΟΝ Ρυγϊομ θη 515. 

ΠΠεσσηνιαχὰ ΥἹΙ, 271 ἔ. ΧΙΝ. 057 4. 
ΜΥΆΚΒΙΙΌΒ ἴμοϑθ 5. 

“στορικὰ παράδοξα ΧΠ].. 610 ἃ. 

Ν. 
ΝΑΥΒΙΟΙΙΡΕΒ 11. 62 ἃ. 
ΝΑΥΞΙΘΒΑΤΕῈΝ ΟΟπηΐοι8. 

Νιαύκληροι 11. 290 ἃ. 82 ες, 3990}. 
Περσὶς ἸΧ. 399 ε. ἔ. 

ΝΕΛΝΤΗΕΝ Ὀγκϊοεπιϑ, 
“Ἷϊ περὶ "Ἄτταλον ἱστορίαι. αἱ ΧΥ. 699 ἃ, 
“Ἑλληνικά. β΄ ΠΙ. 111 ἅ, ς΄ ΜΙ. 311 ε. ἐν τῇ τρίτῃ καὶ τε- 

τάρτῃ ([) τῶν “ Ἑλληνικῶν ἱστοριῶν ΧΗΙ. 570 ἀ. 
“Περὶ τελετῆς. β ΙΧ. 32 ἃ περὶ τελετῶν. β' ΧΙΙ, 6002 ε. 4. 
Ὥροι Κυζικηνῶν. α' ἰν. 17 ε. 

ΝΕΈΘΟΝΕΝ Οτοίοπίαξος Π, ὅ 7 ἢ. 
ΝΕΟΡΤΟΙΕΜΟΣ ῬΑΓ ΙΔ ΠῈ5. 

Γλωσσῶν. β' ΧΙ. 476 ἔ. 
Ζιονυσιὰς 1[{1.. 82 ἀ. 
Περὶ ἐπιγραμμάτων Ν, 454 . 

ΝΈΞΤΟΚ. 
Θεατρικὰ ὑπομνήματα ἸΧ, 403 ο. 

ΝΙΟΆΒΝΕΤΟΣΝ δρίοιβ ροοία ϑαμιία5 ΧΥ͂, 672. "ν. βῖνο Ανάονγιία 
ΧΗ. ὅ90 ". 

Γυναικῶν κατάλογος ΧΗ, 590 Ρ. 



ΙΝΡῈΧ Β5ΟΕΙΡΤΟΚΟΜ. 1187] 

Ἐπιγοράμματα ΧΥ͂. 678 Β. 
ΝΙΘΆΝΡΕΚ Ὁμα!σοάομήι, : 

ΤΙοουσίου συμπτώματα. δ΄ ΧΙ. 490 . 6. 
ΝΙΟΑΝΘΗΕΙ Περιπέτειαι- ᾿ς ΧΗ͂Ι. 606 Ρ. ο. 
ΝΙΟΘΆΝΡΕΒ ΟοἸορμοπίις Π. 8δὅ ἃ. 49 ἢ. 58 «6. {Π. 99 Ρν. 10 ς. 

120 ". ΧΙ, 48 ε. Χν. 684 ε.- 
Αἰτωλικῶν α' ὙΠ. 296 ἢ, ΧΙ 477 ἃ. "Ὁ. 
Γεωργικὰ 11. 5] 4, δ4 ἀ. 60 ἢ, 71 4. ΠῚ. Χ2. ἃ: 99ις. τ 

ΙΧ, 3660. ἢ 370.4, Γεωργιχῶν αἱ {11.120 ν. ρ΄ 
2 ΣΝ, Π|95. Δ ΡΥΧ, 971. οὔ 7 "398... ᾿ς 
681 4, 088 ἃ.- 684 4. ᾿ 

“Ετεροιούμενα [Π- 89 ἃ. Υἱ1. 80 ἃ. ' 
Εὐρωπία. γ΄ ὙΙΙ1. 296 Γ. 
Θηριαχὰ ΠΠ. 66 6. ΨΗ 314 ἃ. ΙΧ, 8606 4. ΧΙΨ. 649 ἡ. ε. 

ἐν Θηριαχῷ ΜΗ. 812. 4. ἴῃ ΤΒοτγίαοα σοπιπιοπέδχιοβ βογὶ- 
Ρ51 θερμά. ΤΠ αϑάϊοεπυβ ΥΠ, 314 ἃ. 

Κολοφωνιαχῶν γ΄ ΧΙΠ. 569 «. 
Οἰταϊχῶν β' 1. 282 ἢ. 329 ἃ. ἸΧ. 411 ἃ. 

ΝΙΘΆΝΡΕΚ Τ γδεγοπιιβ οταμιπιαίϊοι ΠῚ, 760. α. 81 ο. 114 ς. 

ΜΙ. 390 ο. ΧΙ. ΔΟῚ ἔ, 479 ο. 481 6. 48 ἢ. 480 ἃ. 
δ093 ο. ΧΡ 691 ο.᾽ ν 

᾿“ττικὰ ὀνόματα ΧΥ͂. 678 . 
ΝΊΘΑΝΟΝ Οὐγγθμδοιι5. 

Πετονομασίαι ὙΠ]. 290 ἀ. 
ΝΙοΙΑΒ Νιοδοοηβὶς ΧΙ, δ0 ". ο. 500 ο. 

᾿“ρχαδικὰ ΧΠῚ. 609 6. 
“Διαδοχαὶ ΨΙ, 278 ἀ. τῶν φιλοσύφων διαδοχαὶ ΧΠΠ. ὅ99 ἃ. 
Περὶ τῶν φιλοσόφων ἱστορία ΧΥ͂, 1602 ε. 

ΝιοοπῦτιΑ ΧΙ] 637 «, Νιχοβούλη ἢ ἢ ὃ ἀναϑεὶς ταύτῃ τὰ συγ- 
γράμματα Χ. 434 ο. 

ΝΙΟΘΟΘΗΛΒΕΞΒ οοπιΐοιβ 1, 34 6, ΧΙΨ, 67 ἃ. 
᾿“μυμωώνη Χ. 430 ε6. 
“Ηραχλῆς χορηγὸς ΧΙΥ͂, 619 ἃ. 
“Ζήμνιαι ὙΠ]. 328 ο, Χ. 426 ἢ. 

- Χειρογάστορες ΧΙΨ, θ4 Ρ", 
ΝΙΘΟΟΙΕΣ ασοάἀαοπιοηίις ΠΥ. 140 4, 141] ἃ. 
ΝΙΘΟΙΑΌΚ απ ΒΘ  Π15. 

“σστορίαι (δεπέμπι Ἡβασνα αυαέξιοτ ΠΡτῖ8 ΘΟΠΙ ΡΤ ΘΠ 586 
ΥΙ. 249 4.) ΧΠΠ, 5983 ἃ. ΧΙΨ, 052 ΠΣ ὙῈ 30] 6. 
ογ΄ Χ. 41 ε. ρδ' ΥΠΙ. 992 δ. .ςὋση ΧΡ. 6852 Ὁ ΙΨ, 
153 ὁ. ἐ, (ΥἹ. 274 5.) ΧΗ, 643. α. ριδ' ΥἹ, 252 ἃ: ρις' 
ΥΙ. 249 «ἃ, 

ΝΙΟΟΜΆΘΗΌΒ οοπιίοι5 ΠΠ, ὅ8 α, ΧΙ, 781 ἢ, 
Εἰλείϑυια ὙΠ, 590 ἢ. - 991 ἃ. 

ΝΙΟΟΜΆΘΗῦΒ ὁ ῥυϑμικάς. Ἠαῖο ἃ ποπη 15. ἐγ! θαίιν ἐάθα!α 
“Χείρων . 4φαὰς ἃ" «ἰϊϊ5 Ῥηογθογαίι ὙΠ, 364 ἃ. 



1872 ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΙΡΈΟΚΌΜ, 

ΝΙΟΘΟΜΑΘΗΤΒ, 
Περὶ ἑορτῶν «Αἰγυπτίων. αἱ ΧΙ. 478 α. 

ΝΙΟΟΜΕΡῈΒ Αοαπεέμίυβ ΡΥ. 917 ἀ. 
ΝΙΘΟΜΕΡΕΒ περὶ Ὀρφέως ΧΙΨ, 637 ἃ. ". 
ΝΊΟΟΝ οομιΐοι!5. 

Κιϑαρῳδὸς ΧΙ. 487 ο. 

ΝΙΘΟΟΡΗΟΝ ΘΟΙΪΟΙ5. 
Πανδώρα ΥἹΙ. 328 Ρ. 
Σειρῆνες Π|. 80 "». Υἱ. 209 6. 970 ἃ. ΙΧ. 3608 ". 
Χειρογάστορες Π..120 ε.ὄ ΙΧ. 389 4, ΧΙΥ. 648 ε. 

ΝΙΟΟΒΤΕΑΤῸΒ. οοπιίοιβ [{. 47 6. ΝιΙοοβέγαίαβ δὰξέ ἢ  οἔδο ΓΒ 
1. 6 4. 

“Αβρα ΙΥ. 133 ο. ΧΙΝ. 6584 ". 
᾿“ντερῶσα ΧΙ. 487 ". 
᾿Αντυλλος. Νικόστρατος ἢ Φιλέταιρος ἐν “Ζντύλλῳ 1Π..108 ο. 

118: 

᾿,““πελαυνόμενος ΧΙΥ, 664 ". 
Βασιλεῖς ΥΙ. 230 4. 
“1: β ηολος ΧΙ. 474 ". 
᾿Ἐχάτη͵ ΧΙ, 499 Ρ". ες. 
“εροφάντης 11.110 ἃ. 
“Ησίοδος ΝΙ1. 3801 «. 
Ἀλίνη 1Π|.111 ς. ΧΙ. 490 ο. 
Ἰ]άγειρος ΧΙ]. 517 ἃ. ΧΙΝ. 664 ἃ. 
Πάνδροσος ΧΠΙ. ὅ87 4. ΧΥ, 698 ἃ. ". 
ἹΠατριῶται ΧΥ. 700 Ρ"». 
Πλοῦτος ΥἹ. 247 ε. 
Σύρος ΧΙΨ. 61 ἢ. 
Τοχιστὴς ΧΥ͂. θ8 6. ἢ. 
ἱῬευδοστιγματίας ΧΥ͂. 08 ἀ. 

ΝΟΤΗΙΡΡΟΣ ἐγαρίοιβ ὙΠ, 544 ο. ἃ. 
ΝΌΜΕΝΙυΣ Ποτγδοϊοοία, ᾿Θαομ5 πιοά τοὶ ἀϊβοῖ ρΌ]5. 1. ὃ ἃ. 

““Ἅλιευτικὸς 1. 13". ΨΙΠ. 982 α.. .986᾽.1. 287 6: 2905". 
“04 ὁ. 4. “908. ".:.. 8086 ἐ:.. πε 
215 Ν..319 ἢ...320 ἃ. σον. 20 ΤΟΥΣ ΕΣ 
ΞΡ. Ὁ Ἢ ἢ ΘΖ] Ῥ. 

“Ζ)εἴπνον 1. ὃ ἃ 
ΝΥΜΡΗΙΒ Ηοτγαοϊοοία, 

᾿“Ισίας περίπλους ΧΗ͂Ι. 90 ο. 
Περὶ Ἡρακλείας. α' ΧΙΝ. 619 ο. ἢ. β΄ ΧΙΙ. ὅ49 ἃ. ς΄ ΧΗ. 

96 ἃ. 

ΝΥΜΡΗΟΠΟΙῸΒ γσδοιβίιβ 1. 19 ἔ, 
Τῆς “σίας περίπλους ΝΙ. 2θ8 ς. Υ[1!. 391 ἢ. ΧΗ]. 609 «. 
Περίπλοι ΝΠ. 381 ο«. 
Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ θαυμαζομένων ΧΕΙ, δ 88 ἴ, 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΕΟΜ. 1873 

ο 

ΟἘΝΟΡΙΒῈΒ ΟΒίπ5 Π[- οαρ. 87 Ρ. 166. πορέτες οὐϊέ, 
ΟΙΥΜΡΙΑΒ πιδίοσ ΑἸοχαηάσί. 

᾿Επιστολὴ πρὸς ᾿“4λέξανδρον ΧΙΥ. 69 ἢ. 
ΟΡΗΕΠΙΙΟΝ οομΐουβ [{Φ 660 ἀ, ἢ. 

᾿Ιάλεμος Π|. 106 ἃ. 
᾿ Καλλαισχρος {Π. 106. ἃ. 

7 ΟΡΡΙΑΝῸΝ ΟΠ χ. 
«Δλιευτιχὰ 1. 13 ". ας. 

ΟΚΡΗΕυΒ. ΑΙοχὶβ ἰΥ. Ῥθ4 ο. 

» 

ῬΑΜΡΗΠΙῸΝΞ ΑἸΙοχαπάνίπυ Π|.77 4. 89 ἀἅ. ὙΠ]. 360 ". Π. 89 Ὁ. 
ΙΝ. 171 υ. ὙΠ. 31 ἃ, 3206 ε. ΧΙ. 783 ἃ. 471 ς, 4785 ἀ. 

478 ςο. 4794. 487 ς. 494{. 495 ἃ. 496 ἃ. 502 Ρ". 
ΧΠἼΠ. 5729 ς. ΧΙΝ. 642 ε. 64 ε. 6δ8 Ρν. ΧΥν. 678 ἃ. 

᾿“Ζττιχαὶ λέξεις ΧΙ. 494 ξ. 
Τλῶσσαι 11. 563 Ρ. 69 ἀ. ΠΙ. 85 ο. ΧΙ. 470 ἃ. 

Περὶ γλωσσῶν καὶ ὀνομάτων ({Π|. 82 ἃ.) ΧΙΨ. 650 ε. περὲ 
ὀνομάτων καὶ γλωσσῶν ἸΤΧ. 387 ἀ. 

Περὶ ὀνομάτων {Π..89 ἀ. 121 4. ΥΠΙ. 360 "». ΧΙ. 472 «ς. 
ΧΥ, 677 ". 

ῬΑΝΑΕΤΙΌΣ ΕμΒοάϊις ΧΙ], ὅδ6 Ρ. ΧΙΥ. 634 ὁ. 
ῬΑΝΟΒΑΤΙΒ ΑΙοχαμπάσι πὶ Θαγπθἢ ἴῃ ΒΟΠοτοὰ Αἀτγίαπὶ οἕ Απέϊποὶξ 

ΧΥ. 677 ἀ. -ἢ, 
ῬΑΝΟΒΑΤΕΞ. ; 

““Ἅλιευτιχὰ 1. 13 ". 
Θαλάσσια ἔργα ΨΙΠΙ. 288 ἃ. ο. 380 ς. 321 ε6. ἢ. 
Κογχορηίς. α' ΧΙ. 478 ἃ. 

ῬΆΝΥΑΞΙΝ 11. 36 ἀ. ἔ, 37 ἃ. ". 1.172 4. 
“Ἡράκλεια. αἱ ΧΙ. 469 ἀ. γ' ΧΙ. 498 ο. 

ῬΔΈΜΕΝΙΟ. 
Πρὸς ᾿“λέξανδρον ἐπιστολαὶ ΧΙ. 781 ἢ. ΧΗ. 607 “. 

ῬΔΑΕΜΕΝΙΒΟῦΚ. 
Κυνικῶν Συμπόσιον ΤΥ. 150 ς«. εἰ 1δ14, οαρ. 4. 

ῬΑΆΜΕΝΟ Βγζαμπέϊις Υ, 2083 ἀ. 92] ἃ. 
ἼΤαμβοι 1Π..78 ξ, 

ῬΆΚΜΕΝΟ Ἐποάϊυ5. 
ἸΠαγειρικὴ διδασχαλία ὟἼ1. 308 ἢ. 

ῬΑΚΜΕΝΟ, 
Περὶ διαλέχτων ΧΙ. ὅ00 ΚΝ. 

ῬΔΕΎΥΎΠΕΝΙΌΝ ὁ τοῦ Ζ]ιονυσίου ΧΙ. 501] ἃ. 783 ". 
Περὶ τῶν παρὰ τοῖς ἱοστορικοῖς λέξεων ζητουμένων. ἀ ΧΙ. 

467 «ο. ΧΥ, 680 ἀ. ε. 

Ῥαχαμῦβ. Ὀψαρτυτικὰ ΙΧ. 376 ἀ. 



1874 ΙΝΌΕΧ ΝΟΚΙΡΤΟΙΟΜ. 

ῬΕΕΙΆΝΡΕΝ Οοτὶπίμς ΧΙΥ, 6392 ἃ. 

Ῥεκβαεῦν ΟἸεϊοηβίβ. 
“Τακωνικὴ πολιτεία ἸΥ͂. 140 Ρ. ε. 
Συμποτιχοὶ διάλογοι ΤΥ. 1602 6. συμποτιχὰ ὑπομνήματα 

ΧΗ. 007 «. ". 
ῬΗΛΕΡΙΜΝΌΝ. 

“Ἡράκλεια. α' ΧΙ. 498 ε. 
ῬΗΔΛΕΤΌΣ., ἀπ 6χ 1ἰ5 4αΐ Βουίρβοτο πλακουντοποιιχὼ συγγ0 μι- 

ματα ΧΙΥ. 648 οὁ. ἢ. . 
ῬΗΛΙΆΕΟΌΒ. : : 

᾿Επιγράμματα Χ. 440 ἡ. χ, «δῦ αεῖς 
ῬΗΑΝΙᾺ5 Εγοβίιβ. Ατιβέοξο! 5 ἀϊβοῖρααα 1. 6 6, 16 «ες. 99 Γ. 

91 ΕΝ Π|. 48 4. δ] ε. θ4ά ἀ. 68 ἀ. 
Περὶ ποιητῶν. β΄ ΨΙΠΠΠ. 859 ο. 
Πρυτάνεων ᾿ Ἐρεσίων. β' ΥΗΙ. 35.9.9. Αἱ 
Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων ΥἹ. (231 «.) 232 ς. 
Πεοὶ φυτῶν. ἐἸΝ γα εδ. ; 
Πρὸς τοὺς σοφιστὰς ΧΙΨΡ. 638 Ρ".6. 
Τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας {Π|.90 «. Χ, 438 ΡΝ. ε. 

ῬΗΛΑΝΟΟΘΕΚΙΤΌΝ. 
Περὶ Εὐδόξου ΥΙ!. 270 ἔ. 

ῬΗΛΝΟΡΕΝυΒ 1, 90 ἃ. [Υ. 168 ἃ. Χ. 437 6. ΧΙ. 464 ᾿' 4θὅ «. 
"“:ϑίς. β΄ ΙΧ. 392 ἃ. ζ' ΠΙ. 114 ο. 

ῬΗΕΚΕΟΒΑΤῈΒΝ [Π. δῦ ".. ὅθ 1. 67 ο. ΧΙ, 404 ἢ, ΧΗ. 8 ΡΒ". 
ἷ ΧΙΥ, 644 {. 
,47 αϑοὶ ΥΙ. 948 ςο. Χ. 41 εο. ΧΥ͂. 68ὅ », 
τ άγριοι ἵν. 171 ἀν. 218 ἃ. ΨΙ. 963... ΦΊΘΙΟΣ ΌΝ 
«Αὐτόμολοι 1Π{.- 90 ἃ. 119 ἃ. ΙΧ, 3.8 ο, 390 ες. ΧΙΥ. 648 ο. 
Γρᾶες Υἱ. 240 ἢ. 
Τραφεῖς ἹΧ. 398 Ρ. 
ΖΔουλοδιδάσκαλος 1Π..96}. ΥἹ. 969}. ὙΙ1 300 ἢ, ΙΧ,396 ε. 

ΧΙ. 480 "». ΧΥ. 1561. ποβέγτας εὐϊέ.. 
᾿Επιλήσμων {Π{.111 ν- ΥΙΗ. 308 ἔ, ᾿Επιλήσμων ἢ Θάλαττα 

ΕὙΨΗ͂Ι, 368 α. 
ἸΙπνὸς ἢ ΠΙαννυχὶς ΧΠΙ. 612 ἃ. 
ἸΚοριαννιὼ 1Υ̓΄. 19 ὁ. Χ. 430 ὁ. ΧΙ. 479 », 481] α. ΧΠΙ. 

507 ὁ. ΣΙΡ, θὅϑγα 
ἸΚραπάταλοι ΠΙ. 7γὅ ν. 80 ἃ. ΙΧ, 366 4. ΧΙ. 485 ἃ. ΧΙΨΥ, 

θ4ὅ ε. ΧΥ. 700 ο. 
“1ῆροι 1{|. 9ὅ ἀ. 

ἹΠεταλλεῖς Π|. 90 ἃ. ΥἹ. 208 «6. - 909 ο. ὃ πεποιηκὸς τοὺς 
εἷς αὐτὸν (τὸν ερεκράτην) ἀναφερομένους ἹΠεταλλεῖς 

ΧΥ, 08 ἃ. 
Π͵υρμηκάνϑρωποι ΥἹ. 299 ἃ. Υ1. 987 ἃ. ΔῊΝ. 98 ἃ, 
Πῴρσαι ΥΙ. 298 6. 309 ο. ὠερεζράτης ἢ ὃ πεποιηκὼς τοὺξ 

Πέρσας 111. 78 ἃ. ΧΙ. 509 ἀν ΧΥ, 0541. 688 ἃ. 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΝΙΡΤΟΙΌΟΜ. 1878 

Πετάλη ΝΠ. 343 ο. ΙΧ. 99 ο. ΧΡ. 690 ἢ. 
Τυραννὶς ΧΙ. 4θ0 ς«. 481 Ρν-ἀ. 

Παννυχίς. ΥΙάς Ἴπνος. 
“Χείρων. ὃ τὸν Χείρωνα 7 πεποιηκὸς 5 εἴτε (δερεχράτης ἐστὶν 

ῳ εἶτε Νικόμαχος ὃ ῥυϑμικὸς ΨΙΠ. 304 4. Χείρων ὃ εἰς 
τὸν Φερεχράτην ἀναφερόμενος ΙΧ. 368 ἃ. "». ΧΙν. 058 
δέ. (Φερεκράτης ἢ ἢ ὃ πεποιηκὼς τὸν Χείρωνα ἴΧ. 3.88 Γ. 

Ψευδηρακλῆς {Π|, 122 ε. 
ῬΗΈΠΕΟΥΘΕΝ [μογῖὰ5. 

“ἹΙστορίαι. β' ΧΙ. 474 ἔ. γ᾽ ΧΙ. 470 ο. 
ῬΗΕΚΕΝΙΟΟΒ ορίοιβ. Ηογαοϊοοία ΠΠ 78 Ρ". 
ῬΗΙΠΛΈΝΙΒ μοποδλάϊα Υ, 990 ἢ, 

Πεοὶ ἀφροδισίων. σύγγραμμα ΨΠΙ. 33 "--. Χ. 47 ἃ. 
ΡΗΙΠΕΜΟΝ Αἰδμοηϊοπϑίβ ἵ. 11 4. ΧΙ. 469 ἃ. 

᾿“ττιχαὶ λέξεις ΗΠ. 76 ἔ. ̓ “ττιχαὶ φωναὶ ΧΙ. 4383 ἃ. 

᾿Αττικὰ ὃν ματα ἢ γλ ὥσσαι ΧΙ. 468 ε. ἐν τοῖς περὶ ᾿“ττι- 
χῶν ὀνομάτων ἢ γλωσσῶν ΧΙ. 469 ἃ. (ΧΙἔ. 473 ".) ἐν 
τῷ περὶ " Αττικῶν ὀνομάτων ΧΙΝ. 6040 εο. 6052 ἢ. 

ΠΙαντοδαπῶν χρηστηρίων βιβλίον αἱ Π|.. 114 4. 
ῬΗΙΠΈΜΟΝ δοιηΐοιβ 1. 39 ἢν Π. 52 ὁ. ΧΗ. δ94 ἃ. 06 ἃ. 

ΧΙν. 6ὅ9 ". 
᾿“γροῖχος ΠΙ, 81. ἀ. 
᾿“Ἵδελφοὶ ΧΠΙ. 569 4. 
᾿Ἵνανεουμένη ΥΙ. 262 ἃ. 
᾿“Τνδροφύνος ΧΙΡ. 008 ἢ. 
“ρπαζόμενος ΧΙΨΝ. 608 ἐ, 
Βαβυλώνιος ΧΉΠ. 59 ο. 
Ζωμίον. Υἱάς ἢϊετιών. 
Θησαυρὸς ΙΧ. 3.8 «6. 
Ιατρὸς ΥἹ. 231 ἃ. 
Κορινϑία, Π.198 6. 
ἹΠετιὼν ἢ Ζωμίον ΝΡ. 133 ἃ. ΠΙετιὼν ΨΠ|. 340 ε. 
ΤΠΠοιχὸς ΙΝ. 17 ἀ. 
Νέαιρα ΧΙ. 590 ἃ. 
Παρεισιὼν ΙΝ. 170 ἴ. ΧΙ]. ὅ10 ἢ. 
“Πτωχὴ ΧΙΝν. 064 4. Πτωχὴ ἢ “Γοδία ΧΙΝν, 0410 ἃ, 
“Ῥοδία. γιά. πτωχή. 
Σιχελικὸς ΧΙΨΥ͂. 658 ἃ. ". 
Συναποϑνήσκχοντες ΥἹΙ. 307 6. 
Φάσμα ΧΙ, 481 ἃ. 
Χήρα ΧΙ. 457 ᾿ 

ῬΗΠΠΈΜΟΝ ὃ κ) γεώτερος ΥἼ!. 291] 6. 
Σερατιώτης γΠ: 255 ὁ. 

ῬΡΗΠΕΤΆΒΕΌΝ σομιίοι ἔ. 91 ο. Νιοοβέρηταβ ἀπ ΡΒ οέλονας ΠΙ, Οὗ ἡ. 

Ὠάντυλλος. Νιχόστρατος ἢ (ιλέταιρος ἐν ᾿Αντυλλῳ {π|.108 ο. 
118 «. ὶ 

ΑΥΒΕΝΑΒΟΒ, {Π| 120 



1570 ΙΝΌΒΧ ΟΝΙΡΤΟΙΝΟΜ. 

᾿ωἹσχληπιὸς ΥΗΙ. 342 ". ΧΙ, 487 ἃ. 
““ταλάντη Χ. 416 ἢ. 
Κορινϑιαστὴ ς ΧΙ. δ59 ἃ. 

Κυνηγὶς ὙΠ. 280 ο.. ΧΙ]. 570 ἴ. 72 ἃ. 587 ε. 
“Ἰαμπαδηφόροι Χ Χ, 418 υ. 
Οἰνοπίων ΙΝ. 169 ον, 280 4. 
Ἵηοεὺς ΗΪ. 100 ἢ. Χ. 490 4. 
(ίλαυλος ΧΙΥ,. 6088 ὁ. 

ῬΗΙΕΤΑΒ Οοὰδ 1. 7] ἃ. ὝΠ. 3927 ο. ΧΙ, 788. ἃ, ΧΥ͂. 678 «. 
ὁραά δισαίομοαι ἰχΧ, 3588 ". δριά Ἠογπιοβεαπαοίοπι ἈΠ, 
98 

"Ἄταχτα Π|.ὄ 114 ο. ΧΙ. 4671. 498 ε. 496 α. 498 α: 
ΧΙ, 648 ἀ. 646 4. ΧΥ͂. 678 ἀ. 

ῬΗΠΙΝΟῸΒ χπποάϊουβ ΧΥ͂, 681 ἴ. 682 ἃ. 
ῬΗΙΠΙΝῸΒ ΟΓΑΙΟΥ, 

Ἰιροχωνιδῶν διαδικασία Χ. 425 Ρ. 
ῬΗΙΠΑΡΡΙΒῈΒ οομιΐοιβ ἰ. 283 ς. ΧΙ. 781 ἢ. 

᾿ἀμφιάραος Π|. 90 ν. 
“ἥγανέωσις ΜΕ 202 ἃ. ΙΧ. 384 ε. 
ἀξργευρίου ἀφανισμὸς Υἱ. 280 «. ΧΙ, 781 ᾿. 
«1ὐλοὶ ΝΙΝ. 658. 4. 6. 

Νάνγιον ῬΒΠΡΡΙΔΙ ποπη}}} ἐσ θα απέ ΧΗΙ. ὅ08 ἢ 
Συμπλ ἕου σαι ΧΥ. 700 ο. 
(ΤΠ ριόδων ἢ “Ῥωποπώλης. Υἱάε δά ΧΥ͂. Ρ. 1502. εἀ, ποδέχδε.) 
ὠιλάργερος ΧΙΝν. 640 ο. 

ῬΗΠΗΡΡΙ πιο ουδηξαν ἴῃ ρατοάοτιπη σθιοτο ΧΥ, 697 ἔ, 
ῬΗΙμΡΡυβ. ᾿ἡνδροτίων ἢ Φίλιππος ἢ “Ηγήμων ἐν τῷ Γεωργι- 

χκῷ 1{Π|. 7ὅ 4. 
ῬΗΠΗΡΡΟῸΒ ὙΠΟ Πρ] ΘΠ515. 

Περὶ Καρῶν καὶ “ἰελέγων ΥἹ. 271 Ὁ. 
ῬημπηδοῦΝ Υ. 198 Ρ". 

ῬΗΙΣΙΒΤΙΟΝ οογαβ ΠῚ, 115 ἃ. 
᾿Οψαρτυτιχὰ ΧΙ]. 510 ς. 

ῬΗΠ1115 Που5 1. 921] ξ. 
Περὶ αὐλητῶν ΧΙΨΝ. 0394 ἃ. 
Περὶ μουσικῆς. β' ΧΙΝ, 6865. 

ῬημμῸ Ατἰβέοξο! β ἀϊβοῖ ρα 5. 
Κατὰ Σοφοχλέους λόγος ΧΠῚ. 6108. 

Ῥηιμο ροοίᾳ ΧΥ͂, 097 ". 
ΡηΗιμο. 

ΤΠεταλλιχκὸς ΥἹ]. 391 ἃ. 
ῬΗΠΙΟΘΗΟΒΌΝ [, 9 ο. 4. 11. 3.7. ὲ. 38 σ. ΤΡ΄ 1684. γυ9 17 ὁ. 

ΙΧ. 378 ς. 393 ε. ΧΙ. 4647. ΧΙΝ. 6020 ἃ. 6304. θὅθ. 
ΧΥ. 679 κἉ. 

"ἀψεϑίς. β΄. (1. 38...) ΧΡ. 693 ἀ. ΧΙ. 490 ς. Ε. γ᾽ ΧΙΓ. 
637... ΣΦ ΨΙ 245 ἃ. 9 ΨΥ. 189 ὑ: 

δ}: 
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Περὶ μαντικῆς ΧΙΝ, 648 ἀ. 
Τετράπολις Μ1:. 9 5.5.6: 

ῬΗΠΟΟΙΕΒ οομΐοις ΠῚ, 66 ". 
ῬΗΙΠΟΟΒΑΤΕΒ. ἐν δευτέρῳ Θετταλικῶν. εἶ γνήσια τὰ συγγράμι- 

ματα ΥΙ. 2θ4 ἃ. 

ῬΗΙΠΟΡΈΜΟΝ (ἔμιπιο ῬΑΠΟΒΡΆΡΒΗΙΩ. 
Περὶ τῶν ἐν “Ῥόδῳ Σμινϑίων Χ. 44 ἃ. 

ῬΗΠΙΟΝΈΒΤΟΒ. 
᾿ Περὶ τῶν ἐν “Ῥύδῳ Σμινϑίων 1. 74 ἔ. Ψίά4ε «( Χ, 44 ἃ. 
ῬΗΙΠΟΝΙΘῈΞ οομηΐοιι5 ἰ. 93. ε, ΠΊ, 67 4. 

Κόϑορνοι (1. 47 4.) ΥἹ. 9928 [. 247 6. ΧΥ͂. 701 α. 
ῬΗΠΙΟΝΙΡῈΒ τη ϊουβ. 

Περὶ μύρων χαὶ στεφάνων ΧΥ͂. 67ὅ ἃ. 676 ς. 691 ἢ. 
ῬΗΠΙΟΣΤΕΡΗΑΝΌΝ Ογτεμᾶθαβ. ΟΠ πιδ οὶ ἀϊβοῖρι πα ΥΠῚ, 331 ἃ. 

Περὶ τῶν ἐν τῇ ᾿«σίᾳ πόλεων. α' ΥἹΠΙ. 297 Ε, 
ΖΔήλιος ΝἼΙ. 292 ἔ, 
τι τῶν παραδόξων ποταμῶν ὙΠ. ἕθος 4, 332 «. ἢ, 

ῬΗΙΟΤΙΝΌΝ πιο ἴοηβ. 
᾿Οψαρτυτικὸς γΠ. 808 ἢ 
Περὶ τροφῆς 11. 58 ἔ, ΨΠΙ, 35 ἃ. γ' Π]. 79 ἃ. εγ΄ ΤΠ. 51 

ἃ. Ὁ. 82 ἢ, 

ῬΗΙΟΧΕνυΣ ΑἸεχαπατίπις ΠῚ. ὅ3 ἃ. 
Ῥημχενυ Ογέμογπις ροοία αἰ γτδιηθίοι ΥΠῚ, 3941] ἃ. ΧΙ. 

487 ἃ. ΧΥ. 692 ἀ. Ιαυάαξυν ἃ» Απέίρμαπο ΧΙΥ, 644". 

ΖἜεῖπνον Ἰ. ὃ ν. ΙΝ. 146 ἢ. -147 «. ΙΧ. 409 ε. ΧΙ. 487 «.}. 
ΧΙΝ. 642 ἴ.-643 4. 644 ἃ. 

Ταλάτεισ 1. 6 ε. 
«Κύκλωψ 1. 7 ἃ. ΧΙΠ. 5ὅθ4 ο. 
“Ὑμέναιος 1. Θ ἃ. ποπ Πἰ4φαδὲ οὐ. Ῥ]]ΠΟΧΘῺΣ ΘΑ ΠΊ ΘΠ 5. 

ῬΗΙΥΤΙῸΣ σοΙμΐοιβ 1. 31 ἃ. ΠΠ. ὅ2 Ρ. 63 ἃ. ΧΥ. 700 ε«. Γ. 

"ΑἌντεια. Εὐνίχου ἢ Φιλυλλίου '"Ἄντεια ΧΗΠΠ, 5607 ο. 80 ς, 
“1γη Π. 110 “. 

᾿ Ἡρακλῆς ΙΝ. 171 ἃ. 
Πόλεις. Φιλύλλιος ἐν Πόλεσι Π..104 ἢ, Φιλύλλιος ἢ ὅστις 

ἐστὶν ὃ ποιήσας τὰς Πόλεις [{{.92 ς. ΙΧ. 3351 ΝΡ. ἀ7ρι- 

στοφάνης ἢ Φιλύλλιος ἐν ταῖς ΤΠΙ|ύλεσι ἸΚΡ. 110 ἃ. 

Φρεώρυχος ΧΙΥΝ. 6040 ἢ. 641 ἃ. 
ῬΗΟΘΟΥΙΙΡΕΝ Χ. 4298 ἃ. ΧΙΥ, 0832 ἀ. 
ῬΗΟΘΕΈΝΙΟΙΘΕΒ ΘΟΙΪΟΙ5. 

ἹΠισουμένη ΧΙΝν. 6052 ἃ. 
Φίλαρχος Χ. 41 ε. 

ῬΉΘΕΝΙΧ ΟΟἰ ΟΡ ομΐτι5. 
Ἴσμβοι Ὑ111. 389 ε. - 300 ἃ. ΧΙ, 495 ἅ, "αἱ 

ῬΗΟΘΚΝΣ οομιΐοιιο. 
᾿“ταλάνται ΧΙΝν. θῦ9 ἃ. 

ἘΜ 
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ῬΗΠΥΝΙΟΗῸΒ οομίοιβ ΠΗ, 44 ἃ. 47 ἔ. 2 ς. δ8 ἃ. 89 ς. 

᾿“Ἱπελείϑεροι ΠΕΡ 7Ὁ0ν. Ὁ 

᾿Εειάλτης Ιν. 16 ", ς. 184 ἢ. 

Κρόνος Γι 

Κωμασταὶ ΧΙ. 474}. 

ΠΊον ὄτροπος Π|. 74 «. ΥἹἱ. 948 ες. 

ΤΣ» ΥΠ. 319 ἃ. 

Ποάστριαι {Π{110 «6. Χ. 494 ε. 
Σάτυροι ΠΙ.. 87 Ρ". 

Τραγῳδοὶ γ1-:-299 ἃ: Ψ]ἠ]..-987 οὙΕΧῚ 389 α. ΧΙΨ, 054 υ. 

ῬΠΕΥΝΙΓΗΒ ἐγασῖουϑβ. 

(οίνισσαι ΧΙΝ. 090 -«. ὡ 

Παιὰν Υ!. 250 ν. Δά ἐτασίοιμα ΡΕΓΥπ οι Ροτέϊποτο γψιάἀρέυν 

ΧΗ. 504 ἔ. 6004 ἃ. 

ῬΠΕΥΝΙΝ ΧΙΥ. 6838 ὁ. 

ῬΗΤΙ, ΔΒΟΗΌΣ Ἰ 18 ἀ. 11. 43 ἢ 44}. δὸς. ΠΠ:73}. ΧΙ 9  «. 

“Ιστοφίαι. γ' ΠΙ. 334. Χ. 412 δ΄ ὙΠ. 333 «, ΙΧ. 401 ἃ. 
ς΄ 1.81] 6. ΜΙ. 95] ο. Χ. 438 ο. 449 τ Εν. 614 εἰ 
ξ ΧΥ. 673 ἢ. ἐ γ1. 261». ΧΙ 5836 ἀ. ΧΗ. 609". ε. 
ια΄ ΧΙ, 528 ὃ, εβ' ΧΠΙ. ὅ93 ν. 606 ἀ. ΧΥ͂. 693 “. 
ιγ᾽ ὟὟ7ἹἿ. 204 1. ἐδέ: ΝΙ; 201 ν. ΧΙΠ. 08. 6.2.9’ ΧΗ͂Ι. 
009 ν. χ' ΧΠῚ. 006 ἢ. κα' ΥἹ. 240 ἀ. χβ' ΧΙΙ. 536 «. 
κγ΄ ΧΙ 539 Ρν. ΧΗ͂Ι. 010 ἀ, χε ΥἹ. 271 Ἂς. ΧΙ. 21}. 
(ϑοηΐ. αὐ ΙΝ. 14] 4) χη ΝΙ.. 251 ὦ 

ῬηυλκοΗι ({) τε ποχαπιοίγι ΧΊΥ͂. 639 ἃ. 
Ῥινθλῆῦν. ἴα. οαγαπα οθηχγαξιοταης Αἰποπαοὶ δοίαίς .1. 8 ἃ. 

Ὀ5Ὲ5 δδὲ σατηλΐ ππιπὶ ΡΌΠΟΥο ΒΥΡΟΤΟΠοπιαίῖοο ἰ. 1 ἀ. 

ΟἸγηρῖα ". 3. ". 24 Ι᾿ Π. 40. ΜΙ. 248ς. ΧΙ. 509 5048. 
ΧΗ" θ004 ". ΧΙ. 641 ε. 

Ῥγυεια Κ΄. 180 ἃ. ΨΙΕΟ ΤῈ. 

Ἐτασιιρηία 1..99.Ὁ. 95 Ὁ, 288. Κ΄. 1541. ΥΟ6Ο1857 ἃ; 191] ἢ 
γι. 950 ν. ΨΙ 290 ε. Χ: ἅ11 6: 497 ἃ. 448 ἃ 485 ς. 
ΧΙ. 467 ". 782 ἃ. 476". 4806. ΧΗ δου δῖ5ε:. 
ΧΠΙ; 578 ε. - 874 ς; 561 ὗ.. δρά ἀ ὁ πε 4 Ὁ ἘΝ. 
ειὶ οὐδὲ αὐ ἢ κὐ 

ῬΙΞΑΝΘΈΚ. 

Ἡράχλεια. β᾽ ΧΙ. 469 ες. ἀ. 
Π1. 47 ἃ. 48 ἃ, ὃ. 67 ς. ΧΙ. 783 ἅ. ΡΙΔΤΟ οομΐοιβ ἰ. 31 6. 

ΡΙαΐο αὐ (ἀπεέδατὰβ {{. 68. ἢ. 

᾿ἥδωνις Χ. 456 ἃ. 
᾿᾿ἰνδροφόνος ΥΠ. 979 ε: 
ὦ οὔπε ες ΙΧ. 368 ο. 

“ βορταὶ ΝΠ. 308 "ν. ΙΧ. 367 «. 3608 «. 

Εὐρώπη ΠΝ ΘῸΣ ο : 

Ζεὺς χαχούμενος [1ξ.. 719 ν. ΧΙ. 478 ο. ΧΡ, 0664. 667 ᾿. 

6. 6 785.α. 

- 



ἸΝΌΘΕΧ Β5ΟΒΙΡΤΟΚΝΌΜ. 1879 

«αἱ ἀφ᾽ ἱερῶν Χ. 440 «ες. 
᾿Ιὼ ΧΙΨΝ. 657 Ρ". 
Κλεοφῶν Π|.. 706 ἢ. ΨΗ. 318 ς. 
“1άϊος ΗΠ. 68 ο. 
““ἀκωνες ΙΧ. 380 ε. ΧΥ͂. 668 Νν.- ἃ. 
ΤΠενέλαος 1.110 4. 1Κ. 170 ἢ 171 «. ΧΙΝ. 641 ἃ. 
Νὺξ μαχρὰ ΜΙ. 1104. ΧΥ.7008. ΧΥ.ν. 1501. ποβέτας φάϊε. 
Παιδίον ΥἹΙΙ. 310 ε. 
“Πείσανδρος ΤΧ. 38 ἃ. 
Περιαλγὴς ΙΧ, 387 ἃ. 
Ποιητὴς ΙΧ. 37 ν". ΧΙΝ. 644 ἃ. Ἐπ ἃ- 
πρέσβεις ΥΙ. 999 ἢ. ΜῊ. 287 4. Χ. 424 ἃ. 
Σ χευαί. ᾿“ριστοφάνης ἢ ἢ Ἰλῆδωνι ἐν ταῖς Σχευαῖς, ὡς Χα- 

μαιλέ ἕων φησὶ ΧΙΝ. 628 ε. 
στο γΠ. 312 ". Χ: 492 ἢ. ἷ 
Συμμαχία. Πλάτων ἢ Κάνθαρος ἐν Συμμαχίᾳ ΝΗ. 312 ς. 

314 «ἃ. Οοπῇ. ]. 68 Ρ". ᾿ 
“Σύρφαξ ΨΠΙ. 3444. Χ. 440 ε. Ἶ 
᾿Ὑπέρβολ ος ΤΙ. δ0 ἢ 
ὥάαων 1. ὃ ". ΙΝ. 1468. ΜΗ. 995 4.1Χ. 367 ἀ. Χ. 494. 441] ε. 

ῬΚΑΤΟ ΡΠ ΟΒΟΡτ5: ὁ ἱερώτατος γδ ΦΩΝ ὦ ΧΥ. 6079 ἔ- παίυ5 
« Δγοδοηίς Αγρο!οάοτο, ἀεπαΐξι5. ἁτοποηίς ἜΠρορμο. υἱἰχὶς 
τ ΔΠΠῸ5 οοἰορίπία ἀπο Υ'΄. 917 ". ΡΙαέοιῖβ βοβοῖα, ὁ Πλάτω- 

γος περίπατος Ν1Π. 354 ν-. βιβλίον 1᾿λάτωνος ἐκιβοόντη- 
τον Ορμειοπ ἢ. 08 "ν. ἀϊσέιιν ἄἀθ θΟΠῸ Βϑιῦθ. Γ δὲ πϑῖᾳαςσ ἐὸ- 
ἄεμν ΑἸοχὶ ΥΠ|. 354 ἀ. ἀϊοέυ ἄς οἰονίας οὐ ρίἀϊέλέο. μΡὸ- 
βίγοιιἃ ἐπηΐοα {πᾶπὶ οχαθπηΐ Ππομιΐπο Χὶ, 5007 4. οεἰξαπίον 
ῬΙαίοπὶβ Ιοοἱ Η]. 48 ἃ. (εχ Ῥο!τέϊοο.) ὙΕΠῚ 5605». ΧΥ͂. 0858}. 

“(εχ Τμμδοο.) ΧΥ͂. 694 ὁ. (ὁχ δτρία ΧΥ. 7093 Νο᾿"δ. 1 
Ριαίοπο ρίαγα τοργομβοβἐαππέυν Κ΄. οαρ. ὃ. 57 -Ο1]. ΧΕ ὠγ. 

112 - 113. τιάοξαν οὐπὶ 5015. ἃ σοι οἷς, ροοίϊα ΕΠ. οὐρ. 54. 
ΧΙ. Θρ. 120. 

᾿“λκιβιάδης πρότερος Υ. 187 ε. ΧΙ. δ0ὺθ ε. 
᾿“λκιβιάδης δεύτερος ΧΙ. ὅ00 ο. 
᾿“λκυὼν ἀϊαϊοραθ ποῖ ΡΙαϊομβ. βοᾷ ἰμοομπεῖν. Λοαδοιίοῖ ἐδὲ 

ΧΙ. δ00 ε. 
Περὶ ἀνδρείας (( ε. «“άχης) ΧΙ. 00». 
᾿““πολογία Υ. εἀρ. δ. 
᾿Ππλαννδοὸς ((. ε. Κριτίας) ΧΙΝ,. 640 ς. 
1 οργίας 1Π. 112 ἀ. Υ. εαρ. ὅ8. ΧΙ 05 ἀ. 5806 4. (αὐν Κὰ 

μῶν ὑτὸ αουρία οἴαξιν) 505 Ν. 6. (Χν. 094 «.) 
᾿Επίγραμμα εἰς ᾿Ἀρχαίάνασσαν ἑταίραν ἈΠῚ. ὅ59 ς. 
ΓἘἘπιστολαὶ ΧΙ. 527 ε. 
Εὐθύδημος ΧΙ. δ090 Ρ". 
Θεαίτητος Ι. 21 Ρν. 
Ἱππίας ΧΙ. δ0 ἀ. 
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Ἴων ΧΙ. ὅ006 ἃ. δ».: 
Κρατύλος 11. 8ὅ ". ς. 
Κριτίας. γιάς ᾿“Ζ:τλαντιχος. 
Κρίτων Ν. 216 ». ΧΙ. ὅ00 ἀ. 
“1άχης Ν]. 237 ". Οοπῇ. Περὶ ἀνδρείας. 
ΠΠ]ενέξενος ΧΙ. 506 ἢ. 
ἸΠένων ΥῊ. 314 4. ΧΙ]. 506 ἃ. Ῥ. ᾿ 
Νόμοι. α Ἰν. 158 ἔ. Χ, 4932 α. ΑἸ. 38 4. ΧΙ 240. ς. 

γ᾽ ΧΙ. 00 ἃ. ς΄ ΥΙ. 2604 ἃ. Χ: 481 1. 444. ζ' ΧΥ. 
670 ἔ. η ΧΙΝ. 68 Ρ. ; 

ἹΙαρμενίδης ΧΙ. δ08 ἢ. 

Πολιτεία ΧΙ, 507 ἔ, 508 ἃ. Ρ. β΄ 1. 198 ἃ, ΧΙ 600 ἢ. 
ν Ιν. 182 ἐ. ΧΗ. 527 Ὁ. εὖ δ ΠΠΙ ΘΥΟΣ ὙΧ ΖΕ 8. 
ΕΟ Χ, 452 ο. 1 ἊΝ 2539: ἌΣ ΎΧΥ 505 4. ΧΗ, 
ἘΠῚ ἐὐτν ΠῚ. 90 ΠΣ 
Περὶ τῶν ἐν τῇ, Πλάτωνος Πολιτείᾳ μαϑηματικῶς εἶ-- 

θημένων Βοτῖμδὶς ΟἸΘατοαιβ. 
ΠΠολιτικὸς Π 45 α. Π|. 99 ". 
“Πρωταγόρας Π|. 97 ἃ. Υ. 918 ΡΝ. - ε. 219 1 220 «- ΣΙ. 

δ0ῦ ἃ. ἢ. δ00 α. 
Συμπόσιον 1. 23 ς. Υ. 186 6. Υ-. οὔρ. ὅ. - 11. 18. Υ. 199 

ἃ. Β. . οαἂρ. 57. ΧΙ. 502 ς. ἃ. 504 ε. 506 ες. τὸ Πλά-- 
τῶωγὸς συσσίτιον 1ἱ. Δ ς. 

Ζίμαιος ΠΠ|.99 Ὁ. 94. ΙΧ. 3892 ἃ. ΧΙ: 507 ἃ. (ΧΥ. 688 ".) 
(βαῖδρος 111. 92 ἔς, ΥὙἹΙ. 284 ἃ. ΧΙ. ὅ05 ". Ἐ (1Π..121 «.) 

ν. 220 ἢ. 
(ῥαίδων. Υἱάς Περὶ ψυχῆς. 
Οίληβος 1|. 97 ς. Χ. 493 ἃ. ν. 494 4. ΧΠ. ὅ11 ἃ: 
“Χαρμίδης Υ. 187 ε. 21 ε. ᾽ 
ΤΠερὶ ψυχῆς (Φαίδων) ΧΙ. 04 ξ. δ0ὅ ε. δ07 ε. ἢ. ΧΥ. 

6079 ἃ 
ῬΙΙΒΤΟΝΊΟΟΝ πιοάϊοις {1. 4 ἃ. 
ῬΙΕΘΤΑΚΟΗΙΝ ΠῚ, 52. ἃ. εχ Συμποσιαχῶν Εἰρτοὸ ρυΐοιο. 
ῬΟΠΕΜΆΝΟΗΟΒ ΠῚ. ΕΠ 6. 
ῬΌΨΕΜΟ ὁ ὁ περιηγητὴς ΤΧ. 872. ΧΗ. δ 59 ". εἰ αἴ], Στηλο- 

χύπας ἃ ΛΑ ΤῊΝ οοσποιιϊηαίῃ5 ΥἹ, 934 ἃ, «11 δαμῖαπι, 
ΣΑΣ ΤΠ ΠῚ γν ἡδιβεσυνευ ποπιϊπαπί. 4111 αἰ απι, μᾶ- 
ἀγα ἐσ πὲ Ὑ]. 934. ἃ, οἰξαξαν [. 19 ο. τ. 939: “Ὅ ε. 
0 ἃ. 70». (υνὶ Σχύλαξ ἢ Πολέμων) ΜΠ. 841 ἃ. ΙΧ. 

“987 Γ᾿ Χ: 436θ. ε: 

Ἱ]ερὶ τῆς ᾿Ιϑήνησιν ἀχροπόλεως. εὐ ΧΙ. 472 Νν. 4806 ἀ. 
ΧΙΗΠ. 587 ς. ἐν τοῖς περὶ ἀχροπόλεως ΧΗΙ. 587 -. 

ἸΠοὺς ᾿“δαῖον καὶ ᾿»Ἀντίγονον ΧΙ 458 ο. Χν. 690ε. α' ΧΙ. 
402.ἃ. 497 ἔ, γ' Ν. 210 ἃ. ΕἼΧ. 388 ν. ΧΙἔ. 484 ". 
ς΄ ΧΙ. 410 ε. 

Πολέμων ἐν τοῖς πρὸς «Ἀντίγονον περὶ ζωγράφων ΧΙ. 474 ο. 



ΙΝΡΕΧ ΒΒΟΒΙΡΤΟΒΌΜ, 1881 

Πρὸς ̓ Αράνϑιον ἐπιστολὴ ΧΥ͂. 696 ἢ. 
“Περὶ " “ἄρτου ΕΠ. 108 ἢ. 
ἸΙοὺς "“τταλον ἐπιστολὴ ὙΠ. 346 ΡΝ. 
Πεοὶ τοῦ “Τΐου χωδίου ΧΙ. 478 ς. 
“Ελλαδιχός. Πολέμων ἢ ὅστις ἐστὶν ὃ ποιήσας τὸν ἐπιγρα- 

φόμενον Ἕλλαδικὸν ΧΙ, 479 ἔ. ΧΙΠ, 606 ᾳ. Ρ. 

Περὶ τῶν κατὰ πύλεις ἐπιγραμμάτων Χ. 430 ἀ. ὍΣ 6. 
Περὶ θαυ ̓ Ῥμασίων ΧΙ. ὅ52 ". 
ἹΠερὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι πέπλων ΧΗ. 541». 
Περὶ τῶν ἐν .“1ακεδαίμονε ἀναϑημάτων ΧΊΠ, 574 ε. 
Ἡερὶ τοῖ Π]ορύχου 1{Π|- 709 ἃ. ΧΙ. 465 ς. 
Πρὸς “Νεάνθϑην ἀντιγραφ αἱ ΧΙ. 602 . 
Περὶ ὀνομάτων ἀδόξων ἐπιστολὴ ΙΧ. 409 4. 
Περὶ παρασίτων ΥἹ. 234 ς. ἃ. 
Περὶ τῆς ποιχίλης στοᾶς τῆς ἐν Σικυῶνι Υ]. 2508 Ρ. ΧΗ͂Ι, 

δ Δ. 
Περὶ Σαμοϑρῴκης ΙΧ. 372 ἃ. 
Περὶ τῶν ἐν -“Σιχελίῳ ποταμῶν ΜΗ. 307 Β. 
Περὶ τῶν ἐν Σικυῶνι πινάχων ΧΗ. 567 Ρ. 
ἹΠερὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντος χκαγνάϑρου 1 δῸ ἃ.Ψ. 135 ο. 

Ῥοχιοοηῦβ οοπιΐοις [Π. 00 ε. 
Κορινϑιαστὴς ὙΠ. 518 ο. 

Ῥοιμυχ Ῥανΐαπις ΧΙ, 784 ἃ. 
ῬΟΙΥΒΙΟΣ Μερα]ορο πέδη ΓΟ Γ ΠΟ. 4 ο. ΜῈ 9 4. Ὁ: 

“στορίαι.. β΄ Χ. 439 ἢ. δ' ΧΕΥ. 6026 « -ἔ- ς ΠΙ. 9ὅ 4. Χ. 
440 ε. ζ΄ ΧΙ]. ὅ28 ἃ. η ΥἹΙ. 902 ο. ΧΙΥ. 6034 ν. 9’ 
Χ, 494 ς. ιβ΄ ΠΙ. 78 ἢ. ΙΧ. 400 ἢ, νγ΄ ΥἹ. 951 ε. ΧΗ. 
ΠΡ... ὟΝ ἤση α ΧΙ 7, χ Χ. 
Δ18 ἃ. 439 ε. χες Χ. 439 α«. 44 4. χϑ' Χ. 440 ἃ. 
λ΄ ΧΙν. 615... λα (Υ,.193 4.0 Χ. 429 1. 274:. 
λβ᾽ Χ. 440}. λγ΄ Χ. 440". λὸ΄ ΝΠ. 302 ο. {ΠῚ 990 ( 
992 ἃ. ΧΙΡ. 681 ἀ. 

ῬοΙΥΟΗλΆυΣ Ναπογαξίία. 
Περὶ ᾿ φροδίτης ΧΥ͂. 070 ἔ. - 678 ς. 

ῬΟΙΥΟΠΕΤῸΝ ἔμ γ βϑά δι. 
“Ἱστορίαι ΧΙ. 5839 ἃ. 

ὈΟΙΠΥΘΒΑΤΕΝ. 

«“Ἰακωνικὰ ἸΨ. 139 ἀ. 
ῬΟΒΥΘΝΑΤῈΝ βορμἰδέα ΑἸΒοη ἢ 5ἴ5, 

ἸΠερὶ ἀφροδισίων 11. 885 ς. 4. 
ῬΟΙΥΖΕΙΌΝ σομΐοι5. 

Πή]ουσῶν γοναὶ 1Χ. 370 Γ. 
ῬουυΖεῖῦΣ ἰποάϊι5. 

“Ροδιακὰ ([. 81 5.) ΗΙ. 961 ε. 
ῬΟΒΙΡΙΡΡΟΝ οοπιΐοι. (ἢ ποι ορίδίοία ἃ ἴγποοο ἄαία ΧΙΥ͂. 

ὁὅ2 ἃ.) 1. 39 ν. ΧΙΝ. ὁὅ8 



1882 ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΟΜ. 

᾿ναβλέ ἐπῶν ΧΙΝ. 661 ἢ. 
᾿“ποκλειομένη ὙΠ. 301 ς. ΧΙΨ. 659 «. 
᾿Ἐφεσία ΧΊΠ. 591 6. Ἴ 
«““οκχρίδες 111. 87 Εἰ 
Πεταιερόμενος 111. 118 Ρ.. 
Παιδίον 111. 94 ο, 

Πορνοβοσκὸς 'γ. 154 ἔ. 
“Ξύντροφοι ΧΙΨΥ. 689 -ς. 
“Χορεύουσαι ΙΧ. 370 ε.- 377 ς. 

ῬΟΞΙΡΙΡΡΌΝ. 

Ἐπιγράμματα Υ͂ΠΠ. 318 ἀ. Χ, 419 4. ε: 414 ἃ. 41 Ρ. 
ΧΙ]. 5960 ε. } 

«“«ἰθιοπία ΧΠἼΠΙ, 596 ο. 
᾿“σωπία ΧΙ. 491 ς. 

ῬΟΒΙΘΟΝΙῸΝ ΟΟτγπέμίπ5. 
““Ἵ)λιευτιχὰ 1.13 Ν. 

ῬΟΒΙΒΟΝΙΌΣ βέοίοιβ Υ 151 ἔν 176 . ἂν Αδίδηδθο οὔπι Ῥαπαο- 
{1ὸ οσοηΐυθυ5 ΧΙ 50 ἀ. ΧΙΥ. 657 “. 

“Ἰσταρίαι Ἰ 28 4. 11. 4 ἢ. Τὸ 151 ΕΞ  Ν. οἂρ. 28 τὸῶοῦ Κ 

38 4 ἘΤΌοθ. δ΄ 572 ὃ 975 ἮΙ νυ, 
979 6. ΨΙΠ. 333 ν.- ΙΧ. 401] ες. ΧΙν. 630 ο. 4. ΔΕ ΊΨ. 
1. α. γ 'γ. 17γ6 υ. ΧΙν. 649 ἀ. δ΄ ΓΝ ΤΣ 
Φ Ὁ ἐς. εἰἸν. 1598. ΦΊΌΧΙΓ 9: ἡ ΧΗ. 549 Ν, εα' 
ΥΙ. 263 6..ὄ εδ΄ (ὕ. 210 4.) ΧΙ 40}. τ΄ ΙΥ 108 ἃ. 
Χ. 439 6: (ὕ..910 1) ΧΙ 59 ο. χβ' ΧΗ. 594 ο. 
Ψγ᾽ ν. 152 ἢ. 154 α. Υἱ. 940 ς. χε ΧΙ. 4606 Ρ. χ ΙΧ. 
Ὧ68 ς. κἢ (. 9210 6.) ΧΙ]. 540 ἃ: ». ΧΥ. 699 ς. λ' 
ΙΝ. 1588 6. λδ' ΥΙ: 2404. λε' ΧΙ. 4941. μῖζ' ΧΊΙ. 50. 
μιϑ. ΤΥ. 168 ἃ. 

ῬΟΒΞΞῚΒ τἰροαί τὲ : 
᾿““μαζονίς. 7 τὰ 1 9} Ὁ. 
ΠΠαγνητικά. γ᾽ ΧΙ. 33 ἃ. 

ῬΒΑΤΙΝΔΒ ΧΙ, 46] ο. ΧΙΡ. 694 .- 638 ἃ. 
“Τύμαιναι ἢ Καρυάτιδες ΙΧ, 392 ἢ, 
ΤΎΡΟΥ. ΧΙΝ. 617 ε- ἢ. 

ῬκΑΧΠΙ, Α ϑογοπία ΧῊΠ], 6003 α. ΧΥ͂. 094 α. 
ΡΕΌΜΑΤΗΙΡ ΑΝ Ηοταοϊοοία ΧΙ, 489 Ρ". 

ἩἩμέαμβοι γΠΗ. 2960 Ν 
Ρκοτλο ΣΘΕΙΘΕῈΝ Ογπίεθηνϑ, 

᾿“Ἰχροάσεις ἃ ἐρωτιῖ “αἱ ἐγ, 1092 ε. ; Ἶ 

Περὶ “]αφνικῶν, ἀ) νον» (αὐ ν΄. 180 ς. περὲ τῶν ἐπὶ 4ε- 
φνῇ πανηγύρεων. β΄ ΤΝ. 170 ἃ. 189 

"} 

Κωμικαὶ ξιιυρίω Η}1. 194 ε. 
ῬΒΟΧΈΝυΝ. 

«“Ἰακωνικῆς Πολιτείας β΄ ΥἹ. 567 ε. 



ΙΝΡΕῈΧ ΒΟΒΙΡΤΟΆΌΜ. 1883 

ῬΤΟΙΈΜΆΕΌΣ Ἐμιογσεΐος Π,, 61] ς. [Ρ΄. 184 ο. ΧΙ. ὅ49 ἀ. Ατί- 
βίατοι! ἀϊδοίμα!υβ Π. 71 ". 

“Ὑπομνήματα (σἰρίπεῖ φαδέξπον Πρ τῖβ σου ρυθιθηβα ΧΙΥ͂, 654 4.) 
ἀκ ΤᾺΣ 8. δὲ. δὲ 1. 71}. ΙΧ, 387 6. γ' ΧΗ. 576 ἐ. 
δ Π’ 43 6. εἰ Χ, 438 ε. η ΥἹἱ. 299 4. ΧΙ, 518 ἢ. 
Θ ΙΧ, 378 ἃ. ιβ' ΧΙΝ. 654 ". 

ῬΤΟΙΕΝ ΔΕΌΒ Αβεβάτολι Πα, 
Περὶ τὸν Φιλοπάτορα ἱστορίαι ΧΗΪ, ὅ77 ἢ. 578 ἃ. β' ΥἹ. 

240 ο. γ' Χ. 498 ο. ἢ 
ῬΤΟΙΈΜΑΕΌΒ Α]εχαπάτνίημβ. ὃ τοῦ ᾿“ριστονίχου ΧΙ. 481 6. 
ΡΥΓΑΡΕΒ. 

᾿ Περὶ ὀρχήσεως 1. 20 ἀ. 
ῬΥΒΕΒ Μμορβίυβ. 

Ἰωνικὰ ποιήματα ΧΙν, 620 ε. 
ΡΥΚΘΙΟΝ. ἐν τρίτῳ Κρητιχῶν νομίμων ἸΥ͂, 148 ε. 
ῬΥΒΕΒΆΝΡΕΚ. 

Περὶ αὐλητῶν ΧΙΨΥ͂. 6834 ἀ. 
ῬΎΒΒΗΟ ΕἸοῖς Χ. 419. ἀ. ε. 
ῬΥΤΗΛΈΝΕΤΟΒ. ἐν τρίτῳ περὶ «Αἰγίνης ΧΙΠ, ὅ89 (. 
ῬΥΤΗΛΟΟΙΔ5. 

Περὶ τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης ΙΝ. 183 . ΧΙΡ. 084 ἃ. 
ῬΥΤΗΕΛΒ οτδίου [Π. 44 ε. 1. 
Ῥυτηβένῦν Ερβοβίαβ. 

Ἱστορίαι (11. 44 «. ὅ1 4) ΥἹΙ. 289 ἢ. 
Ῥυτηξανῦδ Τοῖιθ ΧΙ, 020 ο. 
ῬΥΤΗ͂Ο (δίαπδοιιβ δύ Βγ ΖΑ ΠΕ ΠῚ, 

᾿“γὴν Π. 0 ἢ. ΧΗ. ὅ8δ6 ἃ. 598 ε. ἢ. 

ρ. 

(αυτντιμ), ἔγαεγοβ. 
Γεωργιχά. γ᾽ ΧΙΨ. 649 ἀ. ε. 

Ἠ. 

Βηιανυϑ. 
᾿Επιγράμματα ΧΙ. 499 ἀ. 
“Ηράκλεια. α' ΠΠ. 82 ". 

ΒΉΙΝΤΗΟΝ. 
᾿Αμφιτρύων 1Π..111] ς. 
Ηραχλῆς ΧΙ. δ00 ἢ 

Κυτημῦβ Ἐοπιδηιιβ ποίοτα Αρίοῖο ἱ π᾿ οχϑι ἔπι ΡΌ]δαβ Γν. 108 ε. 
τὴν Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν τῇ “Ἑλλήνων φωνῇ ἐχδέδωχε ΙΝ. 

168 «. ΥἹ. 974. ο. ΧΙ 548 υ. 

Ν᾿ 

ΒΑΘΑΡΛΒ Αὐρίνιϑ. 

Ἰλίου Πέρσις ΧΙ. 610 ε. 



1884 ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΙΡΤΟΆΕΟΝ. 

ΘΛΤΊΡΑ [65 ]1α.Ψ 
Παίγνια ΝΠ. 321 ἢ. 322 ἃ. 

πο ποπϊαέποη. 146 ΘΟΝΙΑΈΤΗΟΝ, 
ΘΜ ΆΝΝΥΚΙΟΝ Υ]|. 26] 1. 

Γέώῶως ΜΙ. 286 ο..ΧΠ, 581 ε. 
ΝΑ͂ΡΡΗΟ ἘΞ 91 "..ο.- ἢ]. 239. Ὁ 54. δ ΕΙΣ ΗΚ ΕἼἸΧ: 

391 ἢ, 410 ἃ. ε. Χ. 494 , 495 ἀ. ε. ΧΙ. 460 ἀ. 468 ε 
Α7ὅ «. ΧΙ. δδά ν. ΧΠΙ. ὅθ4 ἀ. 571 ἀ. δὅ96 ΝΡ. ε. 
599 4. 60 ε. ΧΥ. 6074 ἀ. ε. 0687 ἃ. 690 6. 

ΒΑΤΥΚΟΣ ρογραξοίϊουβ ΧΙ. 834. ". ΧΠΙῚ. δὅθ ἃ. 
Βίοι Ι΄. 200 [. ΧΗ. ὅ41 ο. ΧΗΙ, ὅ84 ἃ. Φιλίππου βίος 

ΥἹΙ. 248 ἃ. ἔ. ΧΠΙῚ. 557 ο.- ὁ. Περχιρ τής. ΤΠῚ ψοόνε. 
ΘΟΛΝΟΝ. : 

Περὶ εὑρημάτων ΧΙΨ. 697 ν.- α' ΧΙΥ. 630 Ρ.᾿ 
ΘΟΙΒΕΙΑΒ ἡ ΤΟ ΠΕ ΠΙ15. " ᾿ 

ἸΠελέαγρος ΤΧ. 402 ". 
ΦΟΥΤΑΧ δῦ Ροϊεπιοι Εἰ, 70 !'. 
ΝΟΥΤΗΙΝῸΣ Τοἷπ5. 

Ἱστορίη ΧΙ. 461 ἔ. 
ΦΕχΕύΟυΝ 1. 92] ἀ. 1. 40 «ο. ΠΙ. 114 4. 1Κ. 150 ἀ. 179 ἀ: Ὑ. 

188 ἢ. Ὑι. 267 ς. ΧΙ. 4958 ες. δ00 ν. ΧΙΨΥ. 058 ἃ. ΧΥ. 
6078 ο. 699 ο. ᾿ 

Τλῶσσαι 11. 0 ἃ. 82 ς. Π|. 76 ἢ. 77 ἃ. ΧΙ. 487 4. ΧΙΥ͂. 
645 ἀ. ΧΥ. 678 ἃ. ἐ. 

Περὶ “Ἑλληνισμοῦ ΤΧ. 3607 ἃ. εἰ ΙΧ. 398 ἃ. 
ΠΕΠΕῦΟΟΒ. Μηοβιρίοϊ οὶ ΒΙῖιι5. 
“λαρὰ ἄσματα ΝΥ, 097 ἀ. 6. 

ΝΈΠΕΌΟΘΟΝ Τ᾿ ΑΥΒΟΉ 515. 
“ “λιευτιχὸς 1. 13 ο. ὙΠ. 390 ἃ. 

ΦΈΝυΝ δ! ἴ. 30 ο. ΠΠ. 38 ἃ. 71 ο. ΧΙ. 802 ΝΡ. 
“4]ηλιάς. αἱ ΧΙΝν. 6037 ν. δ' ΥἹΙΠ. 33 ἃ. ΧΙ. 0645 ν. δ΄ ΓΝ. 

173 ε. ΧΥ. 676 ἢ. εἢ' ΧΙ. 4609 ο. ΧΙΝ. 614. « ὙΠ. 
331 ἢ. η΄ 1. 109 ἢ. ΧΙ. 4069 οε. 

ΝΝησιάς. β' 111. 123 ἃ. 
ἸΠερὶ παιάνων ΧΙΝ, 618 4. 022 «-ἀ. 

ΜΊΠΕΝΟΝ ΧΙ. 789". 
Γλῶσσαι ΧΙ. 408 ἃἅ. 47 ἃ. 478 ε. 482 {. ΧΙΨ, 044 “. 

ΧΥ. 677 «ε. 099 ε«. : 

ΦΙΠΈΝΌΣ (αἸ ασξίητι5. 

Σικελικά. γ΄ ΧΙ. 549 ἃ. 
ΘΙΜΆΚΙΤΟΝ ΧΙ, 478 ε. 48] ἃ. 483 «.᾽ 

Συνώνυμα. γ' 1.90.4. ΙΧ. 9955 ὅ904. δ'ΊΧ οὐδὲ 

ΧΙ. 490 ε«. 

ΦΙΜΙΑΒ Πποάϊυ5 Υἱ1. 397 ε. ΧΙ. 472 ε. 479 ο. ΧΥ͂. 677 «. 

Γοργὼ ΧΙ. 491 ο. 



ἹΝΡΕῈΧ 5ΟΒΙΡΤΟΕΌῦΜΝ. 188 

ΒΙΜΟΝΛΟΤΙΒΕΒ, ᾿Οψαρτυτικὰ ΣΙΝ. 669 ο. : : 
ΦΙΜΟΝΙΘΕΝ ΑἸΠΟΓΡῚ 8. Ἂς 
Ἴαμβοι Π|. 1061 1. 179 ἃ. ὙΠ. 299 ς. ΧΙ. 460. 

480 4. ΧΙΝ. 620 ο. 0658 ς. 69 ε. ἢ, ἰάμβων β΄ 11], 
δ7 4. 

ΒΙΟΝΙΠΕΚ ὕου5. Χ, 456 4. ξασοξε ἀϊοίῖ8. οὐ τοβροηβὶβ Ἔχ ο ]οθδξ 
ΜΕ. 359. ας. οἰὰβ φασηηθη ᾿δριπτοῖπηι ἴῃ Πιοορἤτοποπι, ΟἸγπι- 
Ῥίδς νἱοξοτέια Γ᾿ 3. οὶ. οἷὰβ ἀϊοία ἀπε σοῦϑιιβ οἰξαηίυν 111.99 ""). 
191 ἐ: ΠΨῃΓν. 74.2.:: 172. ε,, 6ΠἸΠῚ ΠΤ ν.} Ὁ Ὑ-:-  Τ0 Ὁ. ΥἹΙ. 
ΙΒ. ΙΧ. 374 4. 396 ε. Χ. 424 ς. 447 ἃ. ΧΙ..490:. Γ. 
498 ε. ΧΗ, 512 ο. ἀἅ. ΧΗ]. 604". ει ροοία (ϑιπποπιᾶο 6) 
Ἐ 50 «; 

᾿Επιγράμματα 11]. 13 ς. Χ. 450 ο: ΧΙ, ὅ73 ἀ. ΧΥ. 6804. 
ΒΙῸΣ Μάρηο5. ροδία μἰ]ατοῦαθ ΧΙΥ͂. 020 ἃ.. 

᾿Οψαρτυσία ἸΝ. 164 ς. ἀ. 
ΠΟΘΒΑΤΕῈΒ ΧΙ. 784 ἀ, 
ΒΟΟΘΒΑΤΕΒ ἐν τοῖς ποιήμασι ΧΙ. 628 Γ. 
ΦΟΟΘΚΑΤΕΒ. 

Περὶ ὅρων χαὶ τόπων καὶ πυρὸς καὶ λίϑων ΤΧ. 388 ἃ. 
ΒΟΘΒΑΤῈΒ συ. 

᾿Επικλήσεις (ϑεῶν). ς᾽ 111. 111 Ρ". 
ΠΌΘΚΑΤΕΝ ἈΠοάπι5. 

ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου. 1 πολέμου ΤΥ. 1Δ7 ε. ῃ. 

ΘΟΘΒΑΤΕΝ ΘΟΡηγοηΐδοὶ δΙΐππι αἰϊτηΐ πομ Ὁ} ἀποέογοπι διΐδδα ἀϊα- 
Ἰορότιπι. 4108 ΡΓῸ 515 δἀϊά 10 Αοβοβίηος ΧἼΠΠ. 611 ἀ. 

δοιον ΧΠῚ, 602 6. ΧΙΝν, 692 ἀ. 
Ἴαμβοι ΧΙ͂Ν. 04 ἔ. : 

ΞΌΡΑΤΕΙΝ Ραρπῖι5 ΠΠ]. 806 ἃ, 119 ἃ. ΥἹ. 229 -, 
Βαχχὶς ἸΝ. 18 4. 176 ἃ. 
Βακχχίδος μνηστῆρες 1ν. 160 ἃ. ν. ΧΙΝ. 644 ες. 
Βακχχίδος γάμος ΧΙΝ. 600 ἢ. 
Γαλάται ἸΝ. 100 ε. 
Ἑὐβουλοθεόμβροτος 11]. 86 ἃ, 
“Ἵππόλυτος 11]. 10] ἃ- 
Ἀυνιδία 111. 109 ε. 
Τύσται ΙΝ. 183 ΡΝ. ο. 
ΠΠυσταχοῦ ϑητίόν ΜΙ. 119 ἃ, '. ἜΣ Ὁ. 
ΝΝεκυία ἸΝ. 100 ς.- 
᾿Ορέστης ΝΙ. 230 6. 
“Πύλαι ἸΝ. 175 ὃ". ςο. ΧΙΓΝ. 649 ἃ. 
Σίλφαι 11. 101 Ρ. 
ακῆ Ἰν. 158 ἃ. ΥἹΙ. 2380 ο. ΧΥ. 702 "υ. 
Φυσιολόγος 11}. 101 ἃ. 

ΝΟΡΗΙῸΝ οοιμίουν ΕΠ. δ4 Ε( Κ΄. 18 ἃ. 
ζνδροχλῆς ΠΙ. 123 ε. ΊΙ. 228 Ρ". γἱ4ς δὰ 1]. 67 ἵ᾿ 

᾿Εγχειρίδιον Χ., 431 ἃ. 



1886 ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΌΜ, 

Παραχαταϑήκη ΧΙΝ, 640 ἀ.. 
Συντρέχοντες 11], 125 ε. 
ίλαρχος 111. 100 ἃ. 12 ε. 

ΒΟΡΗΘΟΜΕΒ Αξεοα αρῖὶ8. ΧΗ, ὅ08 ς. ἀεϊοεοξαέιβ. εβὲ ουοἷο ερῖοο 
δὲ ἐοΐξα5 ἔα θυ ]αβ ἱπάς ἀδβδαπιδὶὶ ΥὙΠῚ 977 6. εἰξαέυν 1. 93 ὦ. 

923 ο..11..39 ε, 81. Ὁ} 97.: δ8 ὦ ΠΛ) ΒΤ ΝΣ. 
Χ. 433 εο. ΧΙ. 783 ἢ. ΧΙΗΠ. 64 ν 599 ἃ. ν. ΧΥ. 088 «. 
690 ο«. καίγτϊουπι ἀγαπια οἰιπ5 ποπιθῃ μόγις Χ, 428 ἃ. Σο-- 
φοκλῆς Ἐπὶ ταιναρίοις ΙΧ. 378 4. 

«Ἅἴὰας μαστιγοφόρος ΝΠ]. 277 ς. 
“4ϊγεὺς 111. 122. ἢ, 
Αϊϑίοπες 11 1... τ᾿ 
"μυχος 111. 94 ο. ̓ “μυχος σατυρικὸς ΙΧ. 400 Ρ. 
᾿Ἰμφιάραος σατυριχὸς Χ. 484 ξ, 
᾿“ἀνδρομέδα ΧΙ. 482 ε. 
᾿Αντηνορίδαι ΙΧ. 378 ἀ. 
᾿“Αντιγόνη ΙΙ. 280.ν. ΧΗ, 547 ςο. 
᾿“Ἰχαιῶν σύνδειπιγον Ι..17 4. Οομπῇ, Σύνδειπνοι. 
᾿ἀχιλλέως ἐρασταὶ ΤΧ. 401 ς, 
“Ἐλένης 1 γάμος 111. 70 «. ἀ. 
᾿Επίγονοι ΧΕΙ. ὅδ4 ἃ. 
"Ἔρις ΧΙΥ. 646 ἀ. 

Ἠλέχτρα 11]. 122 ο. ΧΗ͂Ι, ὅ79 ἃ. 

᾿Θαμέρας, ΙΝ. 17 ἢ. 188 ε. ΧΙΡ, 087 ἃ. Θάμυρις 1. 20 ἢ. 
Ἴναχος ΧΥ͂. 068 ". 
Ἰνὼ ὙΠ. 344 Ρ". 
Ἰφὴ ἐνεια ΧΙ. 518 ἀ. 
ἸΙχνευταὶ Ἰ1. ΟἿ ΝΣ 

Καμίκιοι 11]. 86 ἀ. ΤᾺ ΦΑΚΕῈ 
Κηδαλίων Ιν, 1604 ἃ. 
ποι χίλει 11. 70 ἃ. ΧΙΠ. 6002 ε. 
ἸΚρίσις ΧΥ. 687 ε. 
“4 ἀρισσαῖοι ΧΙ. 466 ". 
ἹΠυρμιδόνες ΧΠΙ. 602 εο. 
ΠΠυσοὶ ἸΝ. 183 ε. ΧΙΥ, 035 «. 
Ναυσιχάα 1. 20 ἢ, 
Νιόβη 1ν. 176 ἢ. ΧΙ. 601 Ν. 
Οἰδίπους τύραννος ΝΠ. 270 ἃ. Χ, 458 ο, (Χ. 4390 () 
Οἰνόμαος ΙΧ. 410 ς. 
Πανδώρα ΧΙ. 470 ε. 
Ποιμένες Υ11. 319 ν. ΧΗΙ. 587 α, 
“Σαλμωνεὶς ΧΙ. 487 ἀ. 
Σχύϑαι Υ. 189 ἀ. 
Σύνδειτινοι ΧΥ͂. 678 ἴ. 68 ἢ. Σύνδειπνον 1. 17 4. ΥὙΗΙ. 

96 Ρ". 
Τραχινίαι 1]. 06 ἃ. Β. 

᾽ 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΙΡΤΟΚΌΝΜ. 1587 

Τριπτόλεμος 11, 607 ς. 1]. 110 «. Χ. 447 ὃ. 
Τυμπανισταὶ ἘΠῚ 1 701. 
Τυρὼ 11. 99 ἢ. ΧΙ. 47 Δ. 
Ὕβοις ΧΙΝ. 657 ἃ. 
(βαίαχες 1]. 67 ἔ, 
(βινεὺς 111. 119 ς. 
(βοίνιξ 11. 70 ἃ. , 

ΝΌΡΗΚΟΝ 1. 44 ". 48 ο. 11. 80 4, 89 α. 91 ". ΥΠ,. 3192 ς. 
ΙΧ. 376 ν. ΧΙ. 479 ". 

Τήϊμοι 111. 86 4, ΧΙ. 480 Ρ. 504 ς. δ0 σ. 
Τήϊμοι ἀνδρεῖοι ΨΙΙ. 286 4. 287 ο. 3338 α, 324 ε. 

ὃ ̓,Δγροιώτης. γι4ε “Ὡλιεεύς. 
ὃ ϑυννοθήρας ΨΗ,. 308 ο. 3906 ἀ. 
Παιδικὰ νη. 924 Ὁ 
“Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν, "1, 86 ἃ. Υὔ'.. 5958. α. Σώ- 

φρων. ἐν τῷ ᾿“Ιγροιώτῃ ΨΙ1. 309 ὁ. 
Πῆζμοι γυναιχεῖοι 1Π΄ 87 ἃ. 100 ἀ. ὙΙ. 299 {, ΨΙ. 306 ε. 

324 ἔ, ΙΧ. 480 6. 409 α. 
Γυναῖχες αἱ τὰν ϑεὸν φαντὶ ἐνδεῖξαι ΧΙ, 480 Ρ. 
Νυμφοπόνος ΨΗΙ. 362 ο. 
Πενϑερὰ 1. 110 ἃ. 

Περὶ Σώφρονος 5οτίρβῖε Αρο ότι, 
ϑοϑιβιυς [μἀο0 σταιιπδίίοιις 11]. 78 ο. 81 ἢ, ΧΙΨ, 621 ἀ. ὃ λυ- 

τικὸς φορπιοιηϊπιαίας ΧΙ. 4983 ἃ. 

ἹΠερὶ ᾿Αλκμᾶνος. "ἢ 111. 115.. ΧΡ. ΟἿ Ὁ ἃ. 645}. 
Περὶ ϑυσιῶν τῶν ἐν “Ιακεδαίκονε ΧΥ͂, 074 ἃ, Σωσίβιος ἐν 

τοῖς περὶ ϑυσιῶν ἈΝ, 678 ". 
᾿ Ὁμοιότητες ΧΥ. 690 «6. 6] 
Περὶ χρόνων ΧΙΨΥ. 096 [. 
Περὶ βασιλείας πρὸς Κάσανδρον Ι͂. 144 ε. 

ἴπ ϑοβίθιαπι οατιμθι ἐπινίχεον οἰορίαοιπι βου ρδις (Δ}}1- 
τηδοῖι5 ΠΥ, 144 ε. 

ΒΟΞΙΟΚΑΤΕΒ σομΐοιβ [. 91 6. 
(ιλάδελφοι ΧΙ. 474 ἃ. 

ΒΟΝΣΙΟΚΑΤΕΚΝ ΡΠαπασουῖία, 
Ἢ οἵϊοι ΧΙ. 590 ". 

ΒΟΒΙΟΒΑΤΕΒ ΒΠοάία8. 
Κρητιχά. (ΧΗ. 5601 ς, 6) α' ΥΙ. 961 «. β' 5303 
φιλοσόφων διαδοχή. γ' ἹΝ. 109 ἔ, Σωσιχράτης ἐν ταῖς Ζια- 

δογαῖς Χ. 499 ς. 
ΒΟΞΙΡΑΤΕΝ (ϑοραίοτ ἴ). 

Καταψευδόμενος ΙΧ. 377 Ε, 
ΒΟΞΕΡΗΑΝΕΒ ρμορία Χ, 468 α. 
ΜΌΞΙΡΡΟΝΣ οοπιίοιιβ, “έᾳιλος ἢ Σώσιππος ἐν ᾿Απολιπούσῃ ἹΥ͂, 

19... ᾿ 
ΘΟΒΙΤΗΕΟΒ ὑγαρίοιδ. 



1888 ΙΝΘΕΧ Β5ΟΚΙΡΤΟΕΟΜ. “ 

Δάφνις ἢ «“Διτυέρσας Χ. 41 ν. 
ΒΟΣΤΕΛΑΤΟΝ, ᾿ ᾿ 

Περὶ ζώων. ΨΙΙ. 812 ε. αὐ ΜΠ. 308:}. | 

ΝΟΊΤΑΒΕΒ ΘΟΙΪΟΙ5. ᾿ ᾿ 

᾽Ε) χλειόμεναι ΥΠ. 998 ἃ. 

Παραλυτρούμενος ἘΝ... 2685. α. 

ΦΟΤΑΡΕΒ Μαγοπίία ὙΠ. 298 ἃ. ΧΙΝ. 690 6.-.-091 Νν. 
[)6. πο ἰρσαπη οοηβογιρεὶς Οαγγβέϊιβ Ῥογραιηοπαϑ: ἰξοηι 

Δρο!μοπῖι5. δοίαάϊα ΠΠῸ5. ΧΙΥ, 620 {. 
ΦΌΤΙΟΝ ΑΙοχαπάσχιπιβ ὙΠ. 343 ο. ΧΙ. δ0ὅ ς. 

“ιαδοχαὶ ΙΝ. 102 ε. 
Περὶ τῶν Τίμωνος σίλλων ὙΠΙ. 896 ἃ. 

ΠΡΕΟΞΙΡΡΌΝ. 
᾿ἘΕπιστολαὶ ΧΙ, 5006 ο. 
Ὅμοια. β' 11. 61 ο.. 68 ἢ, Π|. 86 ο. ἅ. 10 Ρ. ΥΗ. 300 ε. 

401 6. ς0]}..327:60. ΨΗ, 303.,4.530.5' ἂς 515 α, ον. 
403.4.ἴ. 397.0. 899 ΕΣ, ΙΧ. 8309.8.}». 38517.6. «δ νη, 
δ᾽ ΙΝ. 199 ". 

Συμιποτικοὶ νόμοι 1. 8 Ε, 
ΦΡΗΛΕΒΌΣ ίἰοίοιβ. ΟἾΓΥΒΙΡΡῚ οΟΠ  βοιρυϊαβ ἀρᾷ ΟἸοαμέποπι 

11:89 8᾽ τ: 
““ακωνικῆς πολιτείας γ' ἸΝ. 141 Ρ. 

ΦΡΗΟΌΕΙΑΚΒ ΟΥ̓ΠΙΟἸΙΒ. 
Τέχνη ἐρωτιχὴ [Ν. 162 Ρ. 

ΦΤΑΡΗΥΙΌΣ Ναπυογαίιία 1]. 4 ο. 

ΠΊΑΒΙΝΟΣ, 
Κύπρια ἔπη ΨἼΠΙ. 384 "». ΧΡ. 682 ε. 

ΞΤΗΕΝΕΙΙΙΒ ἐτασίοιβ τ  ἀθζαγ ἃ} Ατσ᾿βέορ απο ἱ ἴῃ (εγγέαδε ΙΧ, 3607». 
οἰξαξυτν Ἢ 428 ἃ. 

ΘΟ ΤΕΒΙΟΘΗΘΕῦ5 Ηϊπιογάθιβ πλα]έα ἃ Χαηέπο ᾿γτῖοο δοοορέα οοτεαρὶξ 
ΧΗ. 513 α. Ἰυὐτογάτσαμι οἕ ἀπιατονιίασιπι οαπε] οπασαμν Ὡοἴο Υ 
ΧΙΠΡΟΌΙ ἃ. οἰκί Γν. 1941. 180. ΧΟ δῦ 

781 4. 4θ9 ε. 499 «.". ΧΙἼΠ,: 610 ο. 
349λοι ἽΨ. 172 ἀ. ἢ, 
Γηρυονὶς ΧΙ. 499 ε. 
᾿“Καωλύκη ΧΙΨΝ. 619 4. 

᾿Ορεστεία ΧΙ. 519 ἃ. 
πδιὸν ΨΙ. δῦ0.. 
Συοϑῆραι ΜΠΙ. 9 ἃ, 

1)ς ξοβίομοτο δὲ ἴῃ οἰτιβ Θαγπιϊηα ΘΟΠΙοπέατὶο 5. Βογιρδ᾽ 
ΟΠαπιδοῖοο Ῥοπέϊοι. 

ὩΤΕΈΞΙΜΡΗΌΤΟΝ ὁ Παβίαϑ. 
Περὶ Θεμιστοκλέους. Θουχυδίδου καὶ Περιχλέους ΧΗΙ. 

89 ἀ. ε. 
Ξ1ΤΠΡΟ. 

᾿,Αἀπομνημονεύματα ΤΥ. 1602 ", 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΚΌΜ,. 1889 

ΞΊΚΑΒΟ, ὲ 
Γεωγραφιχῶν γ᾽ Π]. 121 4. Γεωγραφουμένων ζ΄ ΧΙΨ. 657 Γ-. 

ΦΤΒΑΤΟ. 
(οινικίδης ΤΧ. 382 Ῥ. 

ΝΎΒΑΤΤΙΚ 1. 30 ἴ, 11. 68 ἢ. ΧΗ͂Ι, 592 ἀ. 
᾿χ“γαϑοί. Φερεκράτης ἢ Στράττις ἐν ᾽“4γαϑοῖς ΥἹΙ. 948 ε. 

Χ. 415 ο. ΧΥ͂. 685 Ρ". 
᾿᾿᾿Ινϑρωπορραίστης 111. 127 ς. ἀ. 
᾿Αταλάντη ΥΙ1. 302 «. ΙΧ. 399 ο. 
Καλλιππίδης Υ11. 304 ο. ΧΙΝ. 66 Ρ". 
Κινησίας ΧΙ. 51 ἀ. Οομηξ, Π͵]ακεδόνες. 
“1ημνομέδα γΠ. 927. ἐ {159 Ὁ}. : ΧΙ]. 473 ς. 
ΠΠακεδόνες Ψ11. 302 ὁ. 323 ". Π]αχεδόνες ἢ Κινησίας ΤΧ, 

396 ἃ. (οοπῇ. Κινησίας.) Π]ακχεδόνες τὴ “Παυσανίας 
ΧΠἼΠΙ. ὅ89 ἃ. Παυσανίας ΧΙΥ. 684 ἔ. 

ΠΠ]ήδεια ΧΙ. 467 «6. ΧΥ. 690 ἔ. 
Παυσανίας. Ὑιάς Π]ακεδόνες. 
Ποτάμιοι ΜΠ. 299 ". 
Ζρώιλος 111. 76 «6. 
Φιλοχτήτης Υ1. 327 ο. 
(οίνισσαι ἸΥ. 100 ν. ΧΙΝ, 691 Γ΄ Υἱάο δά ΧΥ. 6099 Γ. 
«Χρύσιππος ΓΝ. 169 ἃ. Ρ". 

ψυχασταὶ 1119 .4. τὸ ΕΧ- 378 [ ΧΙ. 502 ς. ΧΙ]. δ] ς 
ΞΟΝΙΆΑΈΤΗΟΝ (ΒαποΒοπίδέμοιη,) 

Φοινικικὰ 111, 1206 ἃ. 
ΦΎΙ,Α. 
Κωμῳδίαε σατυρικαὶ ΥἹ. 361 ε. 

Ἴ: 
ΤΈΙΕΘΙΙΘΕΚΣ 11. 56 ἃ. 64 ἢ. 

᾿Αμφιχτύονες 111. 75 ο. 82 Ρ. ΙΕ. 968 ἃ. ὙΠ. 33 ἃ. ΧΙΨΥ. 

619 ἃ. 044 “. 
“σίοδοι 111. 87 «. ΥΠΙ. 344 4. Χ. 436 Γ. 
Πρυτάνεις ΠΡ 170 ς.1Χ. 370 5 ΧΙ ΒΗΓ ΣΧ: 5853. α. 
Στερροὶ ΙΧ. 399 ἃ. ΧΙΝν. 639 ἃ. θ48 ο. 6θ ε. 
Τελχινιακὴ ἱστορία 1. 282 ο. 

ΤΓΙΕΡΗΑΝΕΝ. 

Περὶ τοῦ ἄστεως ΧΙΝ. 614 ο. 
ΤΈΜΕΒΙΑ Ατρίνα ροοίτία ΧΙ. 4607 ἢ. ΧΙΨ. 619 ν. 
ΤΈΠΕΒΤΕΒ δε! πιιπεέϊι5 ΧΙΥ. 020 δ. 626 ἃ. οἰίας ΤἬΘΟρομιρυβ 

οοπηΐοιβ ΧΙ. 802 ἃ. 

᾿“ργὼ ΧΙΝν. 6165 
᾿Μοχληπιὸς ΧΙν. 617 ". 
“Ὑμέναιος διϑύραμβος ΧΙΥ. 637 ἃ, 

ΤΕΈνλκῦΣ ΧΥ, 672 ἃ. 
ΓΕΚΡΒΙΟΙΕΝ. 



1890 ΙΝΌΕΧ ΒΟΚΙΡΤΟΆΒΌΜ. 

Περὶ ἀφοοδισίων Υ11. 32 ἀ. (ΙΧ. 391 ς. 1) 
ΤΈΚΡΞΙΟΝ. ᾿ 

Ταστρολογία ὙΠ]. 387 ἃ. ". 
ΤΈΟΕΚ. 
“Ορισμοὶ Χ. 4δ εο. 

ΤΉΛΙΕΝ ΜΙορῖαβ 1]. ο, 87. 
ΤΉΛΙΕΤΑΒ. 
"ΖἌισματα ΧΥ͂. 078 ε. 

ΤΉΕΜΝΙΞΟΝ. 
Παλληνὶς ΥἹ. 535 ἃ. 

ΤῊ ΜΙΒΤΑΘΟΝ ΑΒ ΕρἢΟβῖ65. 
Χουσέη βίβλος ΧΥ. 6081 ἃ. ". 

ΤΠΈΕΟΘΟΙΒΕ. 
ἸἸϑύφαλλοι ΧΙ. 497 ο. 

ΤΉΞΟΟΕΙΤΟΣ Ὁ 5 1. 91 ο. 146 αὐ 1. 14 ο. 
ΤΗΕΒΟΟΘΕΚΙΤΌΣ γταοιβίας 1. ὅ ἃ. ΗΠ. 37 ο. 49 ἔ. 0 ἃ. 

Βερενίχη ΨΙ1. 284 ἃ. 
Φαρμακχεύτριαι ΧΙ. 47 ε. 

ΤΠΕΟΡΕΟΤΕΒ ῬΒαβοιέα Ασιβἐοίο 5. ἀϊβοίρη!υ5. ΧἼῊΎ], 506 6. ρτί- 
ΡΒ ἄς ἀπῦτα Χ. 451] ε. στίρμαβ ἄς ἜΠοβοο Χ. 484 ς. ξ΄. 

Οἰδίπους Χ. 451 [. 
Τέχνη ἸΝν. 134 ς. 
ΤῊΗΕΒΟΡΟΝΙΡΑΚΒ ϑυτγδουβίιβ Υὶ. 299 ".. ὙΠ. 802 ε. 

εἷς "᾿Ερωτα μέλος ΧΙ. 475 ἴ. 
Κῶνταυροι διϑύυρώμβος ΧΥ͂. 099 ἢ 

ΤΗΒΟθΟκῦΣ 11]. 1292 ". 
ΤΗΒΟΡΟΒῦΒ. ΟΟΙορΒομΐα 5. διοίου οαπέϊ!οπαθ {πᾶς Ὁ  Πουτιαν ἴο- 

ΤἰΪθ σαποθαίυν ΧΙΥ͂. 61 8 6. ἢ. 
ΤῊΞΒΟΡΘΟΚΟΝΒ ΓΑΙ ΙΟἿΒ. 

᾽“:ττικαὶ γλῶσσαι ΧΙΝ. 046 ς. ΧΥ͂. 0678 4. ᾿“ττικαὶ φωναὶ 
ΧΥ. 677 Ρν. (ΧΙ. 496 ε. ΧΥ͂. 691 4.) 

ΤῊΠΟΘΟΝΟΝ ΗΙΟΓΟΡΟΙ ΓΔ ΠῚ. 
Περὶ ἀγώνων Χ. 412 ε. 418 ". 

ΤΉΒΟΘΝΕΤΟΝ ΘΟΠΉΪΟΊΙΒ. 
(φάσμα ἢ Φιλάργυρος ΜΠ]. 104 Ρν. ΧΥ͂. 6071 Ν. 
Φιλοδέσποτος ΝΙΝ. 616 ἃ. 

ΤΉΡΟΟΝΙΚ ( ποοοτγίει5β 7) ΟΠ ας 1, 14 ε. 
ΤΉΒΟΩΝΙΝ. Μοραγοηβὶβ ΚΠ. 310 «. ν». Χ. 498 ε.ἁ 47 ν. ΧΙ]. 

19 ἀ. ΧΙΠ. δ9:1. ΧΙΝ, 0392 ἃ. ! 
Ἐλεγεῖαι ΜῈ. 317 ἃ. 

ΤΉΞΟΟΝΙΝ. 
Περὶ τῶν ἐν “Ῥόδῳ ϑυσιῶν. β΄ 1. 360 Ν, 

ΤΠΕΘΙΥτυΝ ΜΟΙ γι ηδοιιϑ, 
“Βαχχιχὰ ἔπη Υἱϊ. 990 α. 

Ὥροι ΧΙ. 470 ν. 
ΤΉΕΒΟΡΗΙΙ 5. σομιΐοιις. 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΒΙΡΤΟΆΌΜ. 1891 

Βοιωτία ΧΙ. 472 ἀἁ. 
᾿Επίδαυρος Χ. 417 ἃ. 
᾿Ιατρὸς γΠ. 340 ἀ. 
ἹΝεοπτόλεμος ΧΙΠ. 560 ἃ. ΧΙΝ. 68 ἃ. 
ΤΙαγχρατιαστὴς 111. 9ὅ ἃ. Χ. 417 ". 
Προιτίδες ΧΙ. 472 ε. 
Φίλαυλος ΧΗ]. 5683 ἃ. 587 ἢ. 

ΤΗΕΒΟΡΗΠΝ 1. 6 ". 
ΤΗΕΒΟΡΗΉΒΑΞΤΟΝ 1, 18 4. 992 ςο. 390 ἢ, 11. 45 Ν-. 50 ". ἃ, 58 ἢ. 

00 ὐν-: 708: ἃ: .Χ171. 6. Ἡ1. 74: 8. .ὙΠῸ030Ὲ 6. ΨΗΙ. 
2909 ". ἘΧ. 5309}. ξι 1 370Ὲ} 37} ὦ ΞΌΤ νῷν. 

429 ἃ.ν. 43δ ὁ. ΧΗ]. 609 ὁ. ΧΥ. 676 ἀ. 681 ε6. ἢ. 

«Ἄϊτια φυτικὰ 1]. ̓ Ω 6. 1, 74 ἃ..77 ε; 
ἹΠερὶ βασιλείας πρὸς Κάσανδρον ΙΨ΄. 144 ε. 
Περὶ γελοίου ΠῚ. 348 ἃ. 
Περὶ τῶν δακέτων ὌΝ ΤΕΥ ητικῶν ΜΗ. 314. 
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ ΧΙΝ. 624 ἃ. κυ πῷ δαλύς οι τ 
γ᾿ Δεν ΧΠῚΙ. “505 τι ὅ67 ν». 606 α. ἐν ταῖς Ἐσιστολαῖς Χ κῇξᾳ. 

Περὶ ἑτεροφωνίας τῶν δμογενῶν ΤΧ. 390 ἃ. 
Περὶ εὐδαιμονίας ΧΗ. 548 ἴ. ΧΗΙ. 567 ἃ. 
Περὶ ζώων. γ᾽ ΙΧ. 387 ". 
Περὶ ἡδονῆς ΧΗ. ὅ11 ο. ὅ26 ἀ. 4} 1118 ΟΠιαπιδ ! οηεὶ ἐτί- 

Βυϊέυν ΥἹ. 278 ο. Θεόφραστος ἢ “Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ 
ἡδονῆς ΥΠ|. 347 «6. 

Περὶ κολαχείας ΥἹΙ. 254 ἃ. 
Περὶ χωμῳδίας ΝΊ. 3061 ἀ. 
Περὶ λίϑων Ἠ]. 93 ἃ. 
Περὶ μέϑης Χ. 423 [. 424 ε. 427 ἃ. 429 ἃ. ν. ΧΙ. 408 ε. 

᾿ς 465". 782 ἃ. ". 497 ε. ΧΥ, 693 ες. ἀ. 
Περὶ τῶν μεταβαλλό ὄντων τὰς χρόας ΠῈΣ Ὲ. 
«Περὶ τῶν ἐν τῷ ξηρῷ διαιτωμένων ὙΠ. 812 ν. 317 
Περὶ ὀδμῶν Ἡ: 70 «. ΧΥ. 689 ἀ. 
Περὶ πνιγμοῦ 1. ,.66ε. (. 
Περὶ τῶν κατὰ τόπους διαφορῶν ΜῊ. 317 ξ. 

“Περὶ ὑδάτων 1]. 41. 
“Ὑπομνήματα. ᾿«Τριστοτέλης ἢ Θεόφραστος ἐν τοῖς ὑπομνή- 

μασιν ΙΥ. 178 ε. ΧΙΡ. ὅν ἀ. 
Περὶ φυτῶν ἱστορία γε] φυτικὴ ἱστορία ἃυὲ τὰ περὶ φυτῶν, 

δυΐ. φυτικὰ Ϊ. 31 6. 34 ὁ. 1]. 4] ἢ. 50». δ ἢ δ0 ἢ. 
ΘΙ ε. ἢ. θ4 4. 660 ε. 70 ἀ. Π|. 72 ο. 77 ἃ. "υ. 82 ἃ. 
83 4. ΧΙ. 470 ἢ. ΧΙΨΡ. 651] ἃ. ΧΥ. 679 ς. ἀ. 080 ο. ἵ. 

081 ἀ. ε. 682 Ρν. 684 ε. 
ΤΉΒΟΡΟΜΡΟΝ οοπιίοιβ 1. 28 ἀ. ο. 11. 48 ἀ. δ0 ε. 623 ε. 608 ἀ. 

ΥΙ. 240 ἃ. 
"κδμητος ΧΥ. 690 ἃ. 

«ΑἹ ΉΗΕΝΑΕῸΒ. ΠΠ]. 491 



1892 ΙΝΡΕῈΧ ΒΟΒΙΡΤΟΚΌΜ.. 

᾿ἀλϑαία ΧΙ. 501 ἢ. 
᾿φροδίτη ΨΠ. 324 ", 
Εἰρήνη ΙΧ. 808 οε. 374". ΧΡ. 652 ἢ, (ΧΥ, 700 «ς.) 
Ἡδυχάρης ψΗ. ΒΗ ἃ.. ΧΥ. 090 ἃ. 

Θησεὺς 111. 82 
Κάλλαισχρος ΤΙ 3902. ὁ. ΙΧ. 399 ἀ. Χ. 428 ἃ. 
Πῆδος ΧΙ. 481 ε. 480 ο. 
γεμέα ΧΙ. 470 {. 

Ὀδυσσεὺς ἸΝν. 169 Ρ". 
Παμοίλη ΧΙ. 488 Ρ". α. 6. ἔ. 
Πηνελόπη ΙΥ. 182 ἢ. ΧΙΝ. 657 8. 
Σειρῆνες ΤΧ, 399 4. 
Σερατιώτιδες ΧΙ. 488 ε. 
ΤῚΝ "εἰς ΧΙΨΡ. 649 Ρ". 

ΤΠΕΟΡΌΝΡΟΣ Οῖμ5 ἰ. 34 ἃ. νἱν νουιξδεις βέμ 080}... “αἱ ἴῃ δο6- 
οὐγοΐαπι πἰδίοτίας π4 αϊβ: 0 6 πὶ πὰρ μπὶ οὐδ Ροοιηΐδο γίμι 
πηροπάοτας Π]. 85 ἃ. πιαϊεἀϊοοπξιβδίιπιιβ. εὐ ΑἙποπ  θηβίνιιπ 
Ῥτδοβογείπι ἱπἤοπβιβ Υ]. 254. ". οἰξαδιν. 1, 84 ἃ. 1]. 4 «ὁ. 
671. 68 ἃ. γι. 917 ε. ΧΙ. 468 4. ΧΗΙ. δ7γ8 ὁ. ΧΙΨ. 
610 ἃ. 

“Ιστορίαι. ἔ ΧΙ. 533 ἃ. ες Χ. 444 ε. ΧΙ. ὅ20 οἱ Ὁ Ι. 
Ὁθῦ Ρ. 1 Ἱ. 252 α. χ ΙΧ. 401] ἃ. χα' ΥἹἱ. 9θ1 α. 

«β΄ Χ. 449 ε. κο' ΨΙ. 260 Ρν.-Χ. 43 ἃ. Χ ΥἹ. 952 “. 
8: 1.. 97 1: λγ᾽ ΥΕ271 ἃ. λέ Ιν. 1441. Χ. 41 ἀ. 
λη ἯΙ, 85. π 9 ΧΑ ΘΟ ἃ, Ἂ. 480 ο. ΧΙ. δ56 ςο. 
μα’ Χ. 43 ε. μό' ΥἹ. 249 ς. με΄ ΧΙΡ. 627 4. μϑ' ΤΥ͂. 
1600 ἢ. ΥΙ. 260 ἀ. ν΄ Χ. 443 ἔ. ναὶ ΧΗ. ὅ36 ο. νβ΄ Υ-. 
1606 ε. νγ΄ Χ. 435 ". νϑ΄ 11. 77 ἃ. νς ΧΗ]. 6009 ΡΝ. 

᾿“Ελληνιχά. γ᾽ ΧΥ͂. 670 4. ζ' ΨΙ. 271 1. 272 ἃ. ϑ' ΥἹ. 252 ξ. 
ἐ ΧΙ]. 543 ". εα' ΧΙΝ. 657 Ρ. 

(ιλιππικἄ. αἱ ΥἹ. 97ὅ ν. ΧΙ. δ31 ε. ΡΎΙ. 271 ἃ. ς. Χ. 
443 ἃ. ΧΙ. 476 4. δ΄ ΧΙΙ. 527 ἃ. ΕΝ. 157 ἃ. γΥ. 
218 δ ΧΙΙ. ὅ96 ἃ. ἐνγ' 166 ΧΙ 0838 5. ΕΣ. 
984 ἃ. ΧΙΙ. ὅ82 ἃ: ΧΙΨ. 657 Ρ. εδ΄ Τ᾿. 148 α: εἐ ΧΗ. 
531 ἃ. εϑ' ΥἹ. 259 ἢ. κα' ΧΙ]. 526 ε. ΧΙΨΥ.. 60 «: ". 
μ΄ ὟΙ. 231 6. - 232. "ν.. μέ ΧΙ]. 532 ν.᾿ μς΄ Ιν. 149... 

πρὸς ᾿ἡλέξανδρον συμβουλαὶ ΥἹ, 9530 Ε. ἡ πρὸς ᾿ἤλέξαν-- 
δρον ἐπιστολὴ ΧΙΠ. δ98 ἃ. -- ο. ἀ. ς Θεόπομπος ἐν 
τοῖς τῶν τῆς Ὕας ᾿Επιστολῆς ΧΗ͂Ι. 580 6. 

Περὶ τῶν ἐκ “]ελφῶν συληϑέντων χρημάτων ΧΗ. 532 ἃ. 
ΧΗ. 600 ἃ. 

Κατὰ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς ΧΙ. 508 6. 
Τ ΠΕΘΡΟΜΡΟΒ Οο]ορ)ιοινῖν, 

“Ἱρμάτιον ΤΡ. 183" 
ΤΠΕΟΤΙΝΙκ (θιοτιμυν).. 

“.-- 



φ 

ΠἼΝΡΕΧ ΒΝΟΒΙΡΤΟΆΚΌΜΝ. 1599 

Κατὰ ᾿Επιχοίρου βιβλία ΧΙΊΠ. 611". 
ΤῊἨΚΑΞΥΜΛΟΗῦΝ ΟΠαϊοεάοπίυκ Χ. 454 ἔ, 

Ποοοίμια Χ. 41θ ἃ. 
ΤΗΠΟΥΡΙΘΕΒ 1. 23}. ΠΙ. 108 ἢ. ν. 189 4. 91 ἀ. ε. Ε. 

216 ". ΧΙ. 478 “. 

᾿Επίγραμιμα εἰς Εὐριπίδην Ν..187 4. 
ΤΙΜΆΑΓΗΙΘΑ5 μοί 1. 31 6. Χ. 369. ΧΙ. 7898. ΧΥ. 6077 4. 

678 ο. ἀ. 699 ε. 

Τλῶσσαι 11. 53 ε. 11]. 114 ς. ε. ΧΥ, 678 ἃ. 
“]:εῖπνον γῈ] “Ζεῖπνα 1. ὅ ἃ. ἐν τετάρτῳ Ζείπνων .11. 89 6. 

ἐν τοῖς Ζ]είπνοις ΧΥ͂, Θθ82 ο. ἐν τῷ ἐνάτῳ τοῦ Ζεί- 

πνου 11. 2883 ο. ἐν τετάρτῳ Ζείπνου ΧΥ͂. 684 {. 

ΤΙΜΑΕυΒ Ταιτοπιεηϊία ΕΥ̓. 1683 ε. Υἱ. 964 ε. Ἐρ[Επηδοῖβ ἀϊοξα5 
Ὁ ᾿βέτο δ πηδοῖθο, 4αϊ ἁάνογβηβ ἡτατι ᾿ “Ζντιγραφὰς εἀϊ- 
ππ . ἃ. Ὁ -οἰθιτ., 5.94. ς 7 ΠΥ. ΤΥ εἰ 
ὌΞ σ00.6: Ὑ1.9.72.3. ΗΠ. 3492 ε 3. 4257 "υ. ΧΙΕΠ 88, ἀ. 

519 Ρ. Ὅς, ἃ. 6. 522 ο. 4: 54} ο. ΧΗ 602 {. 

πἰστορίε ον ΜΝ. 09. ἅ΄ ἈΠ 17 6.7]. 972 ".. ζ.ΧΗ͂. 
Ὅ41 ἘΣ ΧΙ 575 4:» 9. [ν: 163. ΥἹ. 204 ο. «γ΄ Υ1. 
397 ν. ΧΠῚ, 589 ἃ. χβ' ΥἹ. 200 α. χῇ ΧΙ. 471 ς: 

ΤΙ ΑπΟΗῦΒ. 
ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ ᾿Ερατοσϑένους “ Ἑρμοῦ ΧΙ. 501 ε. 

ΤΙΜΟΟΓΕΒ οοπιΐοιβ 1. 9 ξ. ΑΙοχὶς ΠῚ. 190 ἃ. 
«ἀϊγύπτιοι ΥἘΪ. 300 ἃ. 
ΖΔἝακτύλιος ὙΠ. 995 Ρ". ΙΧ. 8388 ἃ. 
ΖΙεξαμενός. Μιᾶς Κένταυρος. 
“1λος ΜΠ]. 341 
“Πημοσάτυροι Ἐν ΤΟ Ὲ: 
“Πιονυσιάζουσαι ἯΙ 205 ἢ. 
“Ζιόνυσος ΤΧ. 407 ε. 
“]ρφακόντιον ΜῈ 297 ἀ. 
ἘΠπιστολαὶ ΝΙ. 240 ε. 248 ΡΝ. 
᾿Επιχαιρέκαχος ΥἹ. 241 ἃ. 
Ἥρωες γ1.944.4. ἥΣ; 458 ἔ. 
Ἰκάριοι ΨΕΙ. 339 4. 342 α. ἴκάριοι σάτυροι ΤΧ. 407 [. 
ἌΔΟΝ γΙ. 240 ἀ. 
Κώνταυρος ἢ 4]εξαμενὸς ΥἹ. 240 ἃ, 
Κονίσαλος Χ. 430 “. 

.“Ζ22ὴ7ηϑη ΙΧ. 407 4. 
Παραϑώνιοι ΧΙΗ. ὅ70 Γ. 
Νέαιρα ΧΗ]. 561] ἀ. 567 ε«. 
᾿Ορεσταυτοκλείδης ΧἼΠ]Ι. 567 ε. 
Πολυπράγμων γΗΠΙ. ϑ ὁ. ἢ 
ΠΙορφύρα ΥἱΪ. 319 ἃ. Χ. 43: ἃ. 
Πύχτης ΝΙ. 240 ἔ. 

{3} 



1894 ΙΝΡΕΧ Β5ΟΚΔΛΙΡΤΟΆΌΟΜ. 

Σαπφὼ ὙΠ]. 339 ο. 
Φιλοδιχαστὴς ΥἹ. 24 '. 
ππρρδολήσται 111. 109 ο. 

Τἰποοξα τε ΤΠ μαοοαἀδοιηοπῖι5. 
Περὶ τῆς σφαιριστιχῆς 1. 18 ο6. 

ΤΊΜΟΘΚΕΟΝ Βμοάϊυ5 Χ. 41 ἢ, 
ΤΙΜΟΜ ΘΗ. 

Κυπριαχὰ ΧΙΝ. 638 ἃ. 
ΤΊΙΜΟΝ ΡΠ ϊαβίας ΒΠοσταρἢ5 1. 22 ἃ, 1Υ΄. 158 α. 162 ἢ. 1603 

α. ἃ. ὙΠ... 981 ε. ὙΠΙ..327 4. ΧΙ. δῦδε. ΧΙ ΙΕ 
ΧΗΙ. ἡῃῳ ε. 6010 ". 

Σάλοι . 424}. 44 ε. α' ΧΥ͂. 698 ν. β' ἸΚ, 160 «. 
γ᾽ ἮΣ ΝΙΝ. εα 9 70. 6 

Περίδειπνον (.“ρχεσιλάου) ΤΧ, 406 ε. 
ΤΙΜΟΤΗΕΥΒ ΘΟΙΪ ΘΙ. 

Κυνάριον ΥἹ. 2483 ς. 4. 
ΤΙΜΟΤΗΕυΣΝ ΜΙδβίας ΠῚ. 199 ς. ἃ, 

ΟἸἰξαίασ αἷν Απεέίρμαπο Χ. 433 ο. ἂν Απαχαηάτιάς Χ. 
45 ἔ. 

Κύχλωψ ΧΙ. 4θ ε. 
Ναυτίλος ΨΠΙ. 338 ἃ. 
Νιύβη ΨΠΙ. 341 ς«. 

Νόμοι (μου σιχοὶ) ὙΠ]. 352 Ρ. 

᾿οΟλὶν (Σεμέλης) ΠΗ: 853 ἃ. 
ΤΚΥΡΗΟΝ ΑἸἰοχαπάγιπυβ 1. 109 Ρ". 1. 182 6. ὙΠ. 99 ἃ. ΙΧ. 

997 ε. 400. ΧΙΥ. 640 ε. 

ΤΙ ρὶ “Ἵττικῆς προσῳδίας 1]. 8 ἃ. 
Περὶ ζώων ὙΠ. 394 ἢ. 
Περὶ ὀνομασιῶν ΙΥ͂. 174 ε. αὶ οἰξαξυν ΠΡῸΣ ἑοτεϊαβ. αυὶΐ 'π- 

Βογι διίν περὶ αὐλῶν χαὶ ὀργάνων. θοὸν βεουπάϊις ΧΙΥ. 

618 ς. 634 ἃ. Τρύφων ἐν τοῖς ᾿Ονομαστικοῖς ΧΙ. 
503 ἀ, 

ΤΥΝΡΔΒΙΟΗυΒ. ογοπἕα8, 
᾿Οψαρτυτικὰ ΧΙΥ, 062 ἀ. 

γ 

ΥΆΚΚΟ ΙΥ. 160 ο. 

Ἂς 
ΧΆΑΝΤΗΥΚ Πγάας ΜΠ]. 340 ο. ΧΗ. δ1 ἀ. υδὲ ,»Ξὰν ϑὸς ὃ «“4υ- 

δὸς. ἢ ὃ εἰς αὐ τὸν τὰς ἀναφερομένας ἱστορίας, συγγε- 

γραφώς. 56ἀ 014. ς. ὁ Ξάνϑος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν «υ- 
διαχῶν. 

ΧΆΑΝΤΗῦΒ μοεία ᾿γυίοιβ. ξοβίομοτο ρτίοσ ΧΙ. 518 ἃ. 
ΧΈΝΔΕΘΗΟΝ ΘΟΙΒΪΟΙΒ. 

᾿Ξ ταραν. Ὁ. “πῶ 

αν ον νυ αν 
νῈ μπττσοπτῶν 

ὦ «οὐ, ἔπ“. κα ἀμ ΣΝ δ, δ... Ὁ ..... 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΚΑΙΡΤΌΚΝΟΜ, 189 

Βουταλίων 11. 63 ἢ. 
“ἴδυμοι Χ. 426 υ. ΧΥ͂. 6983 Ν. 
Πώνταϑλος Χ, 440 ε. 441 ε. ΧΙ͂Ι. 569 8. 
“Πορφύρα ΥἹ. 29 ο. 
Ἰρίαπος ΧΙ. 473 Γ. 
Σχύϑαι ΙΧ. 367 νυ. Χ. 418 ἀ. 
Ὕπνος ΧΙ. δ59 ἃ. 

ΣΧΕΝΟΟΘΒΑΤΕΒ Οδαϊοοάοηϊιϑ, 
Συμποτιχοὶ νόμοι 1, 8 ἔ, Ψ. 186 ". 

ΧΕΝοΟΡΕμῦΒ 1, 18 ἀ. Ν 
ΣΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ ΟΟΙΟρΡΒοπίιβ ΠΠ. 54 ο, ΓΧ. 308 ἢ, ΧΙν. 639 ἁ. 

᾿Ἐλεγεῖα ΤΧ. 368 ε. ἢ. Χ. 418 ἔ, - 414 ς. ΧΙ, οαρ. 7. ΧΙ. 
782 α. ΧΙ]. 520 ἃ. ". 

ἸΠαρῳδίαι 1. 4 ε. 
ΧΈΝΟΡΗΟΝ ὅ μουσικώτατος Π. 49}, ὅ χαριέστατος Χ. 

421 ". 
᾿“γησίλαος ΙΡ. (138 6) 144". Χ. Α91 ὃ. ὁ. ΧΙΡ. 613 ο. 
χλκιβιάδης δεύτερος Ῥ]αΐοπίβ, 80 ποπῃ}}} 18 ΣΧ Θπορμοπίϊ ἐγὶ- 

ΒυίΐὰΒ ΧΙ. 06 σ. 

᾿Ανάβασις Κύρου 1. 1ὅ ε. 1]. 49 ". 71 ἅ. ΙΓ΄. 150 ἢ. - 
151 ς. ΥἹ. 252. ΙΧ. 390 ο. 397. ΧΙ. 784. 476". 
470 ς. 483 ". ΧΙΝ, 651 Ρ. 

᾿Απομνημονεύματα 1]. 124 ο. Γ΄. 171 ἃ. Υ. 290 ε. ΥἹΙ. 
ΘΖ α--Χ!: ὅ10. ς. ὅ44 ἀ. ΧΗ. 588 ἁ. 
Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿“πομνημονεύμασιν 

᾿ΑἸντιφῶντος {θταμπι οἀϊάϊε ΗἩορμδοβέίου ΧΥ͂. 637 ἢ, 
:Ελληνικὰ γ. 217 1. 
“έρων 7 «ἢ Τυραννιχὸς 11.121 Ρ. ἸΡ. 144 ε. 171] ε. 
Περὶ ἱ ἱππιχῆς 11]. 94 ε. 
Κυνηγετικὸς ΙΧ. 3608 ε. 400 ἃ. ο. 
Οἰκονομικὸς 1. 28 ν», ΧΙΝ. 658 ε. 
Παιδεία ΤΥ. 157 ε. ΙΧ. 368 ἃ. .373 4. 410 ο. Χ, 424 ". 

433 ἴ. ΧΙ. 4θ5 ε. 496 ο. ΧΗ. δ1 ἃ. 
Περὶ πόρων ΥΙ. 272 ε. 
Συμπόσιον Ι, 28 ὁ. ἽΝ. 177 ". 179 ἃ. Υ, οἂρ. 3. εἴ 5664. 

νι 1866. 187}. 187 ἢ. 188 ἃ. -ἀ. Υ. οἂρ. 86. ΧΙ, 
904 ο. -ε. ΧΙΥ. 614 ο. ΧΥ͂. 686 ἀ. - ἢ, 

Ζ. 

ΖΈΝΙΚ βίνε ΖΈΝΕΥΒ ΟΒίι, Ζηνὶς ἢ Ζηνεὺς ὃ Χῖος ἐν τῷ περὶ 
τῆς Χίου συγγράμματι ΧΠ]. 601 ἢ. 

Ζεκο Οἰείου ΡῬτασβασις ἔογο ΠΟΠΠΆΠ]105., (οἱ 5υᾶπι ἀἰβοῖ ρ! ̓παᾶπιὶ 
ΡῬοΥροσαπι δοοϊροηΐεβ βαυδ!άϊ οε ἐπ θογαΪο5 δὶπε ζαζυγὶ 
ΧΗ. ὅ6 ἀ. 

᾿““πομνημονεύματω ἸΨ. 162 ". 



1890 ΙΝΏΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΟΜ. 

Περὶ πολιτείας ΧΠΠ, 1 ο. 
ΖΕΝΟΡΟΤυΒ 1. 12 ο. : 

᾿Ἐπιομαί. ἢ Χ, 412 ἃ. 
“στορικὰ ὑπομνήματα, ἀυοχιπι δυοίου ΟΠ πιο μι5 αὰὲ Ζε- 

ποάοίιβ 111. 96 ἔ. 
“Ὁμήρου ἔκδοσις 1. 12 6. 
Γλῶσσαι ὙΠ. 327 ν. ΧΙ. 478 6. 

ΖΕΈΝΟΡΗΛΝΕΒ ΧΠῚ. 576 ἀ. 
Ζηνοφάνης ἐν τῷ “Συγγενικῷ Χ. 424 ο.. 

ΖΟΡΥΑ νυ". 
Οὐ Ὀψαρτυτικὰ ΧΙ. 662 ἀ. 

ἐνμηλης ἐν Σφαττομένῳ ΧΥ͂. ῥ. 1ὔθ62. ς4, ποϑέτδε. 
Ἐπ π ἐγ (φοινίσσαις 1014, ν. 1500. 



ΔΏΡΕΝἪὮ ΑΔ. 

Τι ν. 5. Ὁ, Ἀπέῖρῃδπὶβ ν. 1. ροβηίέθξ οὐ  ἐἰσοΓπὶ ΘΟ ΠῚ ΠῚ ΘΟ ΠΙΟΤ 586 
σοπίθοΐιγα5 ΑἸάϊη0 περ ἱππῖχᾶβ, χιρα πιὸ 80 Τ᾽] οτι15 ΠΡ 015, ἐξα δεῖαπι 
Δ οοάϊο6 ΕἸοΓ 6 πίῖπο ἃθ6ϑέ, Ψϑγὰ ᾿ρίἐαγ βου ρέατα πᾶθο 6586 υἱάθεατ, 

,., Ἅοῦ δ᾽ ἂν τις ἄλλου πρὸς ϑεῶν | εὔξαιτο πλουτεῖν ---, 
ΨΙ ν. 207 ἢ. Ρ. 8. ὁδοιποροῦντα] Οοττῖδα ἐγροίμοίαο Ρϑοσδέαπι 

ὅδδοιπονοῦντα. ἮΝ 
ΨΠΠ.Ρ. 342}. γλαῦκον τοῖς ἐν πόντῳ γαλεοῖς ] οἵτ᾽, ὀψοφάγων λίχνων 

τ΄ ἀνδρῶν 1 ἀγάπημα φέρων κατὰ τῶν ὠμῶν ἃπιῖοιβ ΕΓἐαΓΑΕΙΣ τπ ἀἰὰ γι ῖσ 
Τρβιθηβιθα5 ἃ. 1807, γνο]. 1. Ρ. 09. 

ΧἼΠ. Ρ. 846 ᾿. τὸ τὰς Δίκας ἐγροίποία ἀράϊέ ῥγῸ τὸ τᾶς Δέχας. 
ΧΠῚ. Ρ. 960 6. Οτγδίϊηϊ νϑγϑιπὶ [1586 ταυτὸ καὶ τολμᾷς σὺ λέγειν 

δοδοδώκτυλος οὖσα τοοΐα βυδρίοαι! νἱἀθέυν ΠΟΡΓάθι5 δα ΑΥὐἸϑέορπαηΐα 
ῬΡιαίαπι ὅδ. ἰπ Αἀάοπαῖβ Ρ. (100). 79 ἃ. Υ. 40. κὴ τοὐμ-- 
πλόκιόν μου προσπεσούσης ἐστράγης Ετἐαγαἀεϊι5 ἴῃ ἀἰαΓ 115 1 ἱρ5: 65, 1807. 
γ0]}. 1. ». 600. 580". Ν. 86. ὅϑουθδ τοιγαροῦν 004 ". 
Ὀἰβέϊπριια Πορφυρέου | ἀπὸ στόματος --. 

Χν. Ρ. 669. Ο71 ο. 679 6. ἢ, Συρβηναίων Συρβηνέων χορὸς 
αἰοϊίαν ἃ0 ῬΠοΙΟ ἱπ συρβηνεὺς Ρ. 897, 11. 070 ἃ. μυρρίνας] 
μυρρίνης ϑομνν εἰ θαβθτιβ πὰ ᾿πᾶϊοα ν, 492, 679 ἀ. τέ παρ᾽ 
αὐτόν; ἰἔχουσα φιλήσει. φιϊά αἷἦ (ϑυρΓ8) εμηι ἢ 8ὲ λαῦδαβ, απιαῦδεγθ. 
μα βτὰεκον δ, διῖοο ΕΣΙαΣ ΔΙ Ργο]αίδ ἴῃ ἀἰαγ 115. [ωἷ08. 1807, γο]. 1, 
Ρ. 709, 



“ἀν δίῤγεδι με νεν τῷ ν' 1 
ΨΩ ΕΝ 

" πῆρ 8.4: λ ; ἰξχς ἐμ ; ἷ ΨῺ ὁ ΤΥ ΕΣ ΨῈΣ ἐαξξι τὲ, Δὰν " 

λον ὶ φαδον 9.9} {ΑΜ ᾧ μίνν ; τ" Ἢ ἡνάς οὐξξιὼ φᾷ ἡ ἀκα, 

- ἜΝ ἫΝ Ὁ] φωνβ᾽ δὼ» κοΐ ἔων ἃ 

τ ΤῊΣ τε ωΝ αν Ἢ Ξ.ΦῸ| ἀξ οὐδ δον οὐεννῖν νδόνοΣ Με ἃ 

Ὺ" τ ᾿ἰγδὸ φεῦμν ἐκεῖ ρσσλυ κ᾽ ΠΡ ΉῸ ΦΎ: να Ὁ ἜΡ-, ᾿ 

ΚΡ ΚΣ ψ ἣν ΤῈ 8 δυμά κ ' {[ ἀῤδ ΠΡ 294} "67 ι ΓΠῪ ΠῚ ΠῚ ψζασμοντ᾽ 

ἫΝ κ᾿ ͵ ἵ 21} Ν ἐς αὶ ὠ ΣΑ " 

ἘΝ μἘλυ ΣΎΝ ΟΥ̓ΑῚ Τό Ἠκ ῳ ἐσ Ἐπ Ἰάδοι 
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τς ἡ αο ψυῦδ, ὑγαλεδν τ ΣΦ οτος, Στ ἀρ τ 

πϑολιος ς πὸ ἐς τὐφ ἃ γάκεμευνο. πὸ αὐλοαν ΡΝ 
Στὰ ο 56 κα οὐ: κὐ ήϑει κε 

ἃ ΝΡ ΗΝ Ὁ Ν ΓΕῊ ΠΝ δ Ῥρο Σα ἑμω, φηυχ ὁ 

ἘΠ ΚΡΕ Οδλ τὴν} ΣΦ ΚῈ ΦΥΝΙΟῪΣ ὠμμῆϑς πόα α Ἂν" 
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ἥ " ι 
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ΡΕῚ 4 

Ζ 

ἶ " Ἰ ΠΡ ΕΤΑΣ ΠΈΡΑ ᾿ ᾿ 
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ἀ ὃ ἕω ς ; ὀ 

᾿ 8» ὙΠ δ, 
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γε 
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ἙΝ πᾶ ας 9 

ἦ Ι [Αγ ΝΑ 
Ν κὰν ἊΣ 

Ὰ «ἰ [ 

- - ᾽ 

ἀν ᾧ 

ΡΝ: 
ἀ 

Ὕμ ᾿ ΠΗ 
᾿ Ὑ ΦΩΝΗ ἘΣ ἊΝ ΝΣ ΐ Τ ὟΣ. ἀτ α 1)" 
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